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Miljøgodkendelse af husdyrbruget ”Spanggard” Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa 
 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur har den 7. november 2013 meddelt en 
ny miljøgodkendelse af husdyrbruget ”Spanggard” Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa, jf. § 
12, stk. 2 i husdyrbrugloven1. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion efter etape 1 på: 

• 470 årssøer, 
• 16.450 smågrise 7,4-32 kg,  
• 300 slagtesvin / polte 32-107 kg,  
• 3 årsheste 300-500 kg,  

svarende til 200,92 DE 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion efter etape 2 på: 

• 950 årssøer,  
• 33.250 smågrise 7,4-32 kg, 
• 1.200 slagtesvin 32-107 kg, 
• 3 årsheste 300-500 kg,  

svarende til 421,54 DE  
 
Miljøgodkendelsen omfatter de nuværende stalde og gødningsopbevaringsanlæg samt øvrige fa-
ste konstruktioner med følgende ændringer i etape 2: 

• En smågrise- og slagtesvinestald (ST-136624) på ca. 1.700 m2 med gyllekøling (ca. 63 m 
x ca. 27 m) 

• En drægtighedsstald (ST-136621) på ca. 1.800 m2 med gyllekøling (ca. 75 m x ca. 20 m 
+ ca. 27 m x ca. 11 m) 

• En farestald (ST-136622) på ca. 1.150 m2  
• En gyllebeholder (LA-91755) på 5.000 m3 
• En gyllebeholder (LA-91756) på 5.000 m3 
• En gyllebeholder (LA-91757) på 1.000 m3 

 
Aabenraa Kommune meddeler i henhold til § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven dispensation fra af-
standskravet på 30 m fra de nye gyllebeholdere 5.000 m3 og de nye staldanlæg til naboskel, 

                                           
1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgod-
kendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 



 

matr.nr. 362 Tumbøl, Felsted, matr.nr. 14 Tumbøl og matr.nr. 108 Ladegård, Kværs tilhørende 
Hellinghøjvej 5, 6200 Aabenraa. 
 
Miljøgodkendelsen kan i sin helhed ses nedenstående. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevæ-

gelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87. 

 
En klage skal være skriftlig, og den skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Miljø, 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune skal, 
hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 
uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 12. november 2013 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside www.aabenraa.dk. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kom-
mune senest tirsdag den 10. december 2013, der er dagen for klagefristens udløb, og 
inden for normal kontortids ophør kl. 15:00. 
 
Der kan i øvrigt henvises til miljøgodkendelsens afsnit 13 ”Klagevejledning”. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Tina Ketelsen 



 

 

 

 

 

 
Miljøgodkendelse af 

Husdyrbruget ”Spanggaard” 
Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa 

 

 
 
 

 
 
 

Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv 

Team Natur og Team Miljø 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf. 73 76 76 76 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

§ 12  
Lovbekendtgørelse nr. 1486 

af 4. december 2009 om 
miljøgodkendelse mv. af 

husdyrbrug med senere æn-
dringer  

 
Godkendelsesdato: 
07. november 2013 

 
 
 



 2

Indholdsfortegnelse 
Datablad ................................................................................................................... 4 

1 Resumé og samlet vurdering ........................................................................................ 6 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse ............................................................................. 6 

1.2 Ikke teknisk resumé ............................................................................................. 7 

1.3 Offentlighed ....................................................................................................... 10 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse ............................................................................ 10 

2 Vilkår .................................................................................................................. 13 

2.1 Generelle forhold ................................................................................................ 13 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold ............................................... 13 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift ............................................................................ 14 

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering ..................................................................... 17 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget ................................................................... 18 

2.6 Påvirkninger fra arealerne.................................................................................... 20 

2.7 Husdyrbrugets ophør .......................................................................................... 24 

2.8 Egenkontrol og dokumentation ............................................................................. 24 

3 Generelle forhold ...................................................................................................... 26 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget ................................................................................. 26 

3.2 Meddelelsespligt ................................................................................................. 26 

3.3 Gyldighed .......................................................................................................... 27 

3.4 Retsbeskyttelse .................................................................................................. 27 

3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen ........................................................................ 27 

4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold ..................................................... 28 

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. .......................................................... 28 

4.2 Placering i landskabet ......................................................................................... 32 

5 Husdyrhold, staldanlæg og drift .................................................................................. 37 

5.1 Husdyrhold og staldindretning .............................................................................. 37 

5.1.1 Generelt ...................................................................................................... 37 

5.1.2 BAT staldteknologi ........................................................................................ 39 

5.2 Ventilation ......................................................................................................... 46 

5.3 Fodring ............................................................................................................. 47 

5.3.1 Generelt ...................................................................................................... 47 

5.3.2 BAT foder .................................................................................................... 49 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder ........................................................................ 53 

5.5 Energi- og vandforbrug ....................................................................................... 53 

5.5.1 Generelt ...................................................................................................... 53 

5.5.2 BAT energi- og vandforbrug ........................................................................... 55 

5.6 Spildevand, samt tag- og overfladevand ................................................................ 55 

5.7 Affald ................................................................................................................ 56 

5.7.1 Generelt ...................................................................................................... 56 

5.7.1 BAT affald .................................................................................................... 59 

5.8 Olietanke ........................................................................................................... 59 

5.9 Driftsforstyrrelser og uheld .................................................................................. 60 

5.9.1 Generelt ...................................................................................................... 60 

5.9.2 BAT driftsforstyrrelser og uheld ...................................................................... 61 

6 Gødningsproduktion og –håndtering ............................................................................ 62 

6.1 Gødningstyper og mængder ................................................................................. 62 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning og dybstrøelse ............................................ 63 

6.2.1 Generelt ...................................................................................................... 63 

6.2.2 BAT vedr. opbevaring af husdyrgødning .......................................................... 64 

6.3 Håndtering og udbringning af husdyrgødning ......................................................... 65 

6.3.1 Generelt ...................................................................................................... 65 

6.3.2.  BAT Håndtering og udbringning af husdyrgødning ........................................... 65 

7 Forurening og gener fra husdyrbruget ......................................................................... 66 

7.1 Lugt .................................................................................................................. 66 



 3

7.2 Fluer og skadedyr ............................................................................................... 70 

7.3 Transport .......................................................................................................... 70 

7.4 Støj .................................................................................................................. 71 

7.5 Støv .................................................................................................................. 73 

7.6 Lys ................................................................................................................... 73 

7.7 Ammoniak – generel reduktion ............................................................................. 73 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion .......................................................................... 76 

8 Påvirkninger fra arealerne .......................................................................................... 88 

8.1 Udbringningsarealerne ........................................................................................ 88 

Arealanvendelse ................................................................................................... 93 

Aftalearealer ........................................................................................................ 94 

Beskyttet natur .................................................................................................... 95 

8.2 Nitrat til grundvand............................................................................................. 99 

8.3 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande ............................................ 102 

8.4 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande ............................................ 105 

8.5 Natura 2000 kystvandområder ............................................................................ 109 

8.6 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV) ....................... 115 

9 Bedste tilgængelige teknik (BAT) ............................................................................... 118 

10 Alternative muligheder og 0-alternativet ................................................................... 122 

11 Husdyrbrugets ophør .............................................................................................. 123 

12 Egenkontrol og dokumentation ................................................................................ 124 

13 Klagevejledning ..................................................................................................... 125 

14 Bilag .................................................................................................................... 127 



 4

Datablad 

 
Titel: Miljøgodkendelse af husdyrbruget ”Spanggaard” på Gråstenvej 61, 

6200 Aabenraa. Miljøgodkendelsen meddelelses i medfør af § 12, 
stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljø-
godkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer.  

   
Godkendelsesdato: 07. november 2013 
 
Ansøger: Randi Gaarde Hansen og Jan Jørgensen, Gråstenvej 61, 6200 Aaben-

raa 
 
Telefonnr.:  74 68 63 89 
 
Mobilnummer: 20 46 83 89  
 
E-mail:  randi.gaarde.hansen@get2net.dk 
 
Ejer af ejendommen: Randi Gaarde Hansen og Jan Jørgensen, Gråstenvej 61, 6200 Aaben-

raa 
 
Kontaktperson: Jan Jørgensen, Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa, tlf. 20 46 83 89 
 
Husdyrbrugets navn: Spanggaard  
 
Ejendomsnr.: 5800005863 
 
Matr.nr. og ejerlav: 36, Tumbøl, Felsted 
 
CVR nr.:  25 87 28 27 
 
CVR/p nr.:  100 825 1807  
 
CHRnr.:  95103 
 
Biaktiviteter:  Der er ingen biaktiviteter på ejendommen 
 
Andre ejendomme: Der er ikke andre ejendomme 
 
Miljørådgiver: Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, tlf. 74 

36 50 79, bbp@landbosyd.dk.  
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandling, miljø:  Jan Nielsen, OSC-Miljø ApS 
 
Kvalitetssikring, miljø: Lene Kragh Møller, Aabenraa Kommune   
 
Sagsbehandler, natur: Morten Hansen, Aabenraa Kommune  
 
Kvalitetssikring, natur: Tina L. S. Hjørne, Aabenraa Kommune 
 
Sagsnr:  11/19759, dok. 185 
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Høring:  Sønderborg Kommune  
 
Øvrige afgørelser: Dispensation fra afstandskrav til naboskel og ophævelse af miljøgod-

kendelse af gyllesepareringsanlægget fra den 22. december 2009.  
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Randi G. Hansen og Jan Jørgensen har ansøgt om miljøgodkendelse af svineproduktionen på 
ejendommen ”Spanggaard” beliggende Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa.  
 
Aabenraa Kommune meddelte miljøgodkendelse til husdyrbruget på Gråstenvej 61, 6200 Aa-
benraa, den 22. december 2009. Godkendelsen blev påklaget af Dansk Ornitologisk Forening, 
Lokalafdeling Sønderjylland. Natur- og Miljøklagenævnet har den 26. april 2011 ophævet god-
kendelsen med virkning fra 1 år efter datoen for klagenævnets afgørelse (NMK-132-00173). 
Klagenævnet har i afgørelsen begrundet sin hjemvisning med, at der i godkendelsen ikke er 
foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af, om udvaskningen vil kunne modvirke opfyldel-
sen af bevaringsmålsætningen for Vadehavet, jf. habitatbekendtgørelsen, og at det heller ikke 
omkring kvælstofudvaskningen i tilstrækkelig grad er dokumenteret, at der ikke vil være en 
skade på området.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet peger i den forbindelse på, at vurderingen af påvirkningen fra 
kvælstofudvaskningen kan ske i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens digi-
tale vejledning. Som grundlag for den fornyede behandling af sagen peger Natur- og Miljøkla-
genævnet endvidere på, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænser vedr. BAT skal indgå. 
 
Aabenraa Kommune har i det nedenstående foretaget en fornyet behandling af sagen, hvor de 
af Natur- og Miljøklagenævnet påpegede forhold er indarbejdet. Herudover er nærværende 
afgørelse ændret på nogle punkter i forhold til den tidligere afgørelse, således at afgørelsen er 
truffet ud fra det aktuelt gældende grundlag, idet en afgørelse i henhold til udmeldinger fra 
Miljøstyrelsen skal behandles efter de på afgørelsestidspunktet gældende regler, med mindre 
der er fastsat overgangsregler. Sådanne overgangsregler er fastlagt for det generelle krav til 
ammoniakreduktion på anlægget, hvorfor dette forhold er behandlet med udgangspunkt i 
grundlaget på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indsendt første gang. 
 
De øvrige forhold, herunder naturpåvirkninger, er vurderet på grundlag af reglerne i bekendt-
gørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, idet an-
søgningen er fra før ikrafttrædelsen af ændringer i bekendtgørelsen, som blev gennemført ved 
ændringsbekendtgørelse nr. 291 af 9. april 2011. Dog har ansøger anvendt ansøgningsskema 
med normtal 2011, hvorfor vurderingerne af BAT-relaterede emissionsforhold er foretaget ud 
fra de tilhørende normtal i Miljøstyrelsen BAT-vejledninger. 
 
Husdyrbruget har før den ophævede og hjemviste afgørelse ikke været miljøgodkendt, da hus-
dyrbruget har været under størrelseskriteriet for godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Randi G. Hansen og Jan Jørgensen har efter Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisning indsendt 
en ny ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på ejendommen 
”Spanggaard” beliggende Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa. Ansøgningen er indsendt første gang 
til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem den 21. maj 2012. An-
søgning med skema nr. 37441 for etape 1 er indsendt, som fiktiv ansøgning den 21. maj 2012. 
og ansøgning med skema nr. 41369 for etape 2 er indsendt, som fiktiv ansøgning den 6. juni  
2012. 
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Ansøgningerne vedrører udvidelse af eksisterende svineproduktion på 446 årssøer, 11.150 
smågrise (7,2-33 kg), 300 slagtesvin (33-102 kg) og 3 heste (300-500 kg), svarende til 
168,23 DE til 470 årssøer, 16.450 smågrise (7,4-32 kg), 300 slagtesvin (32-107 kg) og 3 he-
ste (300-500 kg), svarende til 200,92 DE i etape 1 og til 950 årssøer, 33.250 smågrise (7,4-32 
kg), 1.200 slagtesvin (32-107 kg) og 3 heste (300-500 kg), svarende til 421,554 DE i etape 2. 
 
Der søges om en etapeudvidelse over 5 år, hvor første etape er en effektivitetsforbedring i de 
eksisterende stalde, hvor målet er en produktion på 35 grise pr. årsso til 32 kg, så der efter 
etape 1 vil være et dyrehold svarende til 200,92 DE. I etape 2 påbegyndes byggeriet og udvi-
delse af dyreholdet.  
 
Etape 2 medfører, at den nuværende farestald skal udvides mod øst, at der skal bygges en ny 
løbe-/kontrol- og drægtighedsstald nord for den nuværende og nye farestald samt en ny små-
grise-/slagtesvinestald øst for den nuværende halmlade samt 3 gyllebeholdere øst for de nye 
stalde. Der vil i forbindelse med etape 2 blive brug for 8 nye siloer. 
 
Tidsplan for udvidelse: 
Afhængigt af, hvornår godkendelsen meddeles, forventes ændringen af driften i 1. etape star-
tet den 1. september 2012, bygge- og anlægsarbejdet for etape 2 forventes at starte 1. marts 
2016 og afsluttes 1. september 2019. Umiddelbart efter byggeriets afslutning indsættes der 
dyr i staldene. 
 
Idet der er tale om et stort byggeri, ønskes så lang udnyttelsesfrist til projektet, som kommu-
nen kan give. Udvidelsen i forhold til etape 1 er påbegyndt, idet der er givet miljøgodkendelse i 
2009. Tidspunkterne kan blive rykket afhængigt af, hvornår godkendelsen meddeles, mulighed 
for at få håndværkere og materialer m.v. 
 
Ophævelse af miljøgodkendelse af separeringsanlæg 
Den meddelte miljøgodkendelse fra 22. december 2009 omfatter miljøgodkendelse af husdyr-
bruget i henhold til § 12, stk. 2 i husdyrbrugloven og miljøgodkendelse af separeringsanlægget 
i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. I forhold til den hjemviste sag er projektet ændret 
derved, at der ikke ønskes etableret gylleseparering, derfor skal miljøgodkendelsen af separe-
ringsanlægget ophæves. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Ansøgningen vedrører en udvidelse af produktionen i to etaper, omhandlende søer, smågrise 
og slagtesvin, samt 3 heste fra 168,85 DE til i alt 421,54 DE i søer, smågrise og slagtesvin og 
3 heste. 
 
Der søges om en etapeudvidelse over 5 år, hvor første etape er en effektivitetsforbedring i de 
eksisterende stalde, hvor målet er en produktion på 35 grise pr. årsso til 32 kg, så der efter 1. 
etape vil være et dyrehold svarende til 200,92 DE. I anden etape påbegyndes byggeriet og den 
store udvidelse af dyreholdet.  
 
Etape 2 medfører, at den nuværende farestald skal udvides mod øst, at der skal bygges en ny 
løbe-/kontrol- og drægtighedsstald nord for den nuværende og nye farestald samt en ny små-
grise-/slagtesvinestald øst for den nuværende halmlade samt 3 gyllebeholdere øst for de nye 
stalde. Der vil i forbindelse med etape 2 blive brug for 8 nye siloer. 
 
Til udbringning af husdyrgødningen fra svineproduktionen er der i etape 1 et samlet areal på 
101,11 ha (heraf ejede arealer på 84,21 ha, forpagtede arealer på 16,89 ha og aftaler om 
overførsel af husdyrgødning på 58,71 ha) til rådighed. I etape 2 et samlet areal på 99,87 ha 
(heraf ejede arealer på 82,97 ha, forpagtede arealer på 16,89 ha og aftaler om overførsel af 
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husdyrgødning på 58,71 ha) til rådighed. I etape 1 er der tilstrækkelige arealer til afsætning af 
husdyrgødning, som er godkendt efter § 16 i husdyrloven. I etape 2 afsættes der 206,5 DE 
husdyrgødning til biogasanlæg. 
 
Der er udover denne miljøgodkendelse udarbejdet 3 § 16 godkendelser til gylleaftalearealerne. 
Hovedparten af udbringningsarealerne ligger inden for 2 km af ejendomme. De to af gylleafta-
lerne ligger i Aabenraa Kommune og den sidste i Sønderborg Kommune. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en smågrise- og slagtesvinestald på ca. 1.700 m2, en drægtighedsstald på 
ca. 1.800 m2 og en farestald på ca. 1.150 m2 som alle placeres øst for eksisterende produkti-
onsanlæg. Den eksisterende byggestil er bygninger i rødt stål/ røde mursten med gråt ståltag. 
De kommende bygninger vil være betonelementer i en rød svensk granit.  
  
Der bliver etableret 3 gyllebeholdere i stedet for de eksisterende i etape 2. To af gyllebeholde-
re på 5.000 m3 og en gyllebeholder på 1.000 m3. Desuden opføres der 2 siloer på 6 tons, 2 
siloer på 20 tons og 4 siloer på 30 tons. 
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. For etape 2 er der ansøgt om dispensa-
tion fra afstandskrav i forhold til naboskel.  
 
For at mindske det samlede anlægs visuelle indflydelse på det omkringliggende landskab stilles 
der krav om beplantning ved produktionsanlægget.   
 
Landskabelige værdier 
Der er udarbejdet visualiseringer, der giver indtryk af de ansøgte nye bygningers indvirkning i 
landskabet. Bygningerne vil blive gravet delvist ned i terrænet, både for at de skal virke min-
dre fremtrædende i landskabet, og for at sikre en niveauforskel i forhold til terrænet syd for 
bygningerne, så gylle i tilfælde af brud på beholder ikke kan løbe ned i Bjerndrup Mølleå.  
  
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, og der etableres en smågrise- og slagtesvi-
nestald, en drægtighedsstald og en farestald, som placeres længere væk fra naboerne, hvorfor 
denne ifølge beregningerne ikke medfører forøgede lugtgener for naboerne. Nærmeste nabo 
ligger ca. 202 meter fra det samlede anlæg og den beregnede geneafstand for lugt er ca. 192 
meter. Der ligger ingen byzone, sommerhusområde eller lokalplans udpegede boligområder 
inden for 1000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver gener 
udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i silo-
erne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ventilationen. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 410 til ca. 
705 årligt. Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vur-
deres, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særligt sårbar natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om miljø-
godkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget, og det nærmeste 
Natura 2000 område, Hostrup sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, ligger ca. 2,3 km 
vest for anlægget.  
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Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune har særskilt vurderet produktionens påvirkning 
af beskyttede naturarealer inden for de to kommuner, og konklusionen er, at den luftbårne 
påvirkning af beskyttede naturarealer omkring ejendommen vil være ubetydelig og merbidra-
get uvæsentligt i forhold til randpåvirkningen fra markerne.  
 
Påvirkning af beskyttede naturområder fra udbringningsarealer 
Sønderborg Kommune har vurderet påvirkning af vandhuller i tilknytning til udbringningsarea-
lerne og konkluderet, at der er et vandhul med en vis naturværdi i tilknytning til udbringnings-
arealerne, og at dette er et potentielt levested for padder, herunder også arter omfattet af 
Habitatdirektivets bilag 4. Der stilles derfor vilkår om 5 m gødningsfri bræmme rundt om 
vandhullet. 
 
Der ligger ligeledes vandhuller i tilknytning til udbringningsarealerne i Aabenraa Kommune, 
som er vurderet at have en moderat til ringe naturværdi. Det kan dog ikke udelukkes, at de er 
potentiel levested for paddearter, herunder bilag IV arter. Der stilles vilkår om 2 m gødningsfri 
bræmme omkring disse.  
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor, viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt fosfor-
overskud er overholdt i begge etaper. Hvilket ligeledes gør sig gældende for kravene til nitrat-
udvaskning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områ-
der, der er sårbare overfor fosfor og nitratudvaskning til overfladevand. Efter udvidelsen er 
udvaskningen til overfladevand beregnet til 54,3 kg N/ha efter etape 1 og 54,5 kg N/ha efter 
etape 2. En del af udbringningsarealerne er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde, som 
er følsomt i forhold til grundvand. Her viser beregningerne, at udvaskningen både i etape 1 og 
etape 2 er under 50 mg nitrat pr. liter, eller at udvaskningen ikke stiger for det ene areal, hvor 
udvaskningen er over 50 mg nitrat pr. liter. Beskyttelsesniveauet er dermed overholdt i både 
etape 1 og etape 2. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgød-
ning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det vurderes, at 
udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillen-
de. 
 
Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 
Det vurderes, at ansøger anvender BAT indenfor: 

• Vand og energi, da der bl.a. anvendes vandtildeling med bideventiler, iblødsætning in-
den vask, lavenergi-lysstofrør og lavenergi-varmepærer. 

• Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsplan, beredskabsplan osv.  
• Staldindretning, da der bl.a. anvendes delvis fast gulv og gyllekøling med genindvinding 

af varme 
• Opbevaring af gødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholdere som kan modstå mekani-

ske, termiske og kemiske påvirkninger, beholderne tømmes hvert år og inspiceres visu-
elt og er overdækket med et naturligt flydelag 

• Udbringning af gødning, da der bl.a. ikke køres på vandmættet, oversvømmet, frossen 
eller snedækket areal, al gylle på vårsæd nedfældes og der udarbejdes hvert år en 
mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af gødning tilpasses afgrødens 
forventede behov. 

 
Alternative løsninger 
Kommunen har været i dialog med ansøger om en del forskellige placeringer af staldbygninger 
og gyllebeholdere, af hensyn til landskabet og af hensyn til at sikre tilstrækkelig afstand og 
sikkerhed for at der ikke vil kunne ske forurening af åen i forbindelse med brud på gyllebehol-
der eller lign. Bygningssættet er derfor placeret længere væk fra åen, og der stilles vilkår om, 
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at bygningerne graves ned i terrænet, så der etableres en niveauforskel i forhold til det omgi-
vende terræn syd for de nye bygninger.  
 
På denne måde er den valgte placering den mest optimale løsning i forhold til ansøgers ønske 
og beliggenhed i forhold til omgivelserne. Beregningerne i Miljøstyrelsens ansøgningssystem 
viser, at geneafstande og udvaskning er inden for de gældende grænser.  
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fore-
bygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste 
tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan dri-
ves på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne miljøgod-
kendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af 
husdyrbruget Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa. 

1.3 Offentlighed 
 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i den 1. februar 2012 i Aaben-
raa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i beslut-
ningsprocessen.  
 
Aabenraa Kommune har ikke i forbindelse med offentliggørelsen modtaget bemærkninger eller 
anmodninger om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 26. oktober 2009 orienteret om den 
oprindelige ansøgning. Byggefeltet er ikke blevet ændret. 
 
En orientering om udkastet til miljøgodkendelse, inkl. ansøgningsmaterialet, blev den 2. sep-
tember 2013 sendt til ansøger, naboer og andre berørte, samt foreninger og organisationer til 
kommentering. Modtagerne fremgår af listen over klageberettigede i afsnit 13 ”Klagevejled-
ning”. Der er en frist på 6 uger til at fremsende kommentarer. Ansøgningsmaterialet og udkast 
til miljøgodkendelse blev den 4. september 2013 lagt på Aabenraa Kommunes hjemmeside.  
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget kommenterer til udkast til miljøgodkendelse. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Sønderborg Ugeavis og på Aaben-
raa kommunes hjemmeside tirsdag den 12. november 2013, og afgørelsen bliver fremsendt til 
klageberettigede listet i afsnit 13 ”Klagevejledning”. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 12, 
stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyr-
brug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion efter etape 1 på: 

• 470 årssøer, 
• 16.450 smågrise 7,4-32 kg,  
• 300 slagtesvin / polte 32-107 kg,  
• 3 årsheste 300-500 kg,  

svarende til i alt 200,92 DE 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion efter etape 2 på: 
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• 950 årssøer,  
• 33.250 smågrise 7,4-32 kg, 
• 1.200 slagtesvin 32-107 kg, 
• 3 årsheste 300-500 kg,  

svarende til 421,54 DE  
 
I forbindelse med etape 2 meddeles også miljøgodkendelse til: 

• En smågrise- og slagtesvinestald på ca. 1700 m2 med gyllekøling (ca. 63 m x ca. 27 
m) 

• En drægtighedsstald på ca. 1800 m2 med gyllekøling (ca. 75 m x ca. 20 m + ca. 27 m 
x ca. 11 m) 

• En farestald på ca. 1.150 m2  
• En gyllebeholder på 5.000 m3 
• En gyllebeholder på 5.000 m3 
• En gyllebeholder på 1.000 m3 

 
Aabenraa Kommune meddeler endvidere i henhold til § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven dispensati-
on fra afstandskravet på 30 m fra gyllebeholderne og smågrise- og slagtesvinestalden til nabo-
skel, matr.nr. 362 Tumbøl Felsted og matr.nr. 14 Tumbøl, Felsted tilhørende Hellinghøjvej 5, 
6200 Aabenraa. 
 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter accept af anmeldt byggeri eller an-
dre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Gråstenvej 61, 
6200 Aabenraa. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodken-

delse mv. af husdyrbrug med senere ændringer og  
• i henhold til de meddelte vilkår. 

 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyr-
bruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også 
selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

• overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og 
nitrat 

• lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik 
• ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt, og 
• heller ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, arts-

fredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til 
husdyrbrugets arealer. 

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
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Den 07. november 2013 

  

 
Lene Kragh Møller   Tina L. S. Hjørne  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Kultur, Miljø & Erhverv   Kultur, Miljø & Erhverv 
Team Miljø     Team Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 82 35   Direkte 73 76 72 84 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de 
oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, ansøgning 
med skema nr. 41369, version 6, ansøgning med skema nr. 37441, version 
6, der er indsendt til Aabenraa Kommune den 25. juni og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 25. juni 2013, samt ansøgning med skema 
nr. 25367, version 3, er indsendt til Aabenraa Kommune den 28. februar 
2013 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 28. februar 2013, og 
med de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. 

2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbru-
get skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. 

 
Gyldighed  

3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet 
inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Etape 2 bortfalder, såfremt den 
ikke udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse. Godkendelsen an-
ses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejde. Såfremt af-
gørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet forlænges fristen for 
udnyttelsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljø-
klagenævnet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

4. Der må maksimalt udbringes gylle svarende til 206,50 DE i etape 2. Etape 2 
må ikke påbegyndes, før der foreligger skriftlige aftaler om afsætning af 
husdyrgødning svarende til de resterende DE til biogasanlæg eller til god-
kendte arealer.  

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
Bygge- og beskyttelseslinier og fredninger 

5. Smågrise- og slagtesvinestalden ST-136624 (jf. bilag 1.4) skal opføres 
mindst 5 m fra det nye naboskel mod nord. 

6. Gyllebeholder LA-91755 (jf. bilag 1.4) skal opføres mindst 5 m fra det nye 
naboskel mod nord og til matrikel nr. 14 Tumbøl, Felsted mod øst. 

7. Gyllebeholder LA-91756 (jf. bilag 1.4) skal opføres mindst 5 m fra skel til 
matrikel nr. 14 Tumbøl, Felsted. 
 

Placering i landskabet 
8. Byggefeltet, hvor de nye bygninger skal opføres, skal graves ned i terræn, 

således at der opstår en niveauforskel på 1-1½ m i forhold til det omgiven-
de terræn mod syd. De præcise terrænkvoter skal godkendes af kommunen 
i forbindelse med udarbejdelse af byggetilladelse.  

9. De nye stalde og gyllebeholdere skal opføres i materialer, dimensioner og 
farvevalg som beskrevet i tabel 3.  

10. Staldene må ikke være højere end 11 m til kip. De nye siloer må ikke over-
stige en højde på 11 m. 

11. Til afskærmning af de fremtidige bygninger og anlæg skal der etableres og 
vedligeholdes et tre-rækket læhegn på syd-, øst- og nordsiden. Læhegnet 
skal bestå af egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en 
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vedvarende og effektiv afskærmning. Beplantningen skal være afsluttet se-
nest 1 år efter etablering af bygninger og anlæg. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

12. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldaf-
snit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabeller 
dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 14. Dyreenhedsom-
regningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 949 af 29. juli 
2010 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere 
end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreen-
hedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. 
Etape 1: 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 

Staldsystem 
(gulvsystem og 
udmugnings-
system) 

Vægt/an-
tal grise 
pr. årsso 

Antal 
dyr 

Stiplad
ser 

DE 

ST-122383 
(1) 

Søer, løbe-
/drægtighed 

Løsgående, 
dybstrøelse + fast 

gulv 
35 66 50 10,75 

ST-122384 
(2) 

Søer, fare-
stald 

Kassestier, delvis 
spaltegulv 

35 470 112 33,05 

ST-122385 
(3) Smågrise Dybstrøelse 7,4-32 10.000 1500 49,80 

ST-122386 
(4) 

Slagtesvin Dybstrøelse 32-107 300 85 8,33 

ST-122387 
(5) 

Søer, dræg-
tighed 

Løsgående, 
dybstrøelse + spalte-

gulv 
35 404 308 65,83 

ST-122390 
(8) Smågrise Dybstrøelse 7,4-32 6450 990 32,12 

ST-122391 
(10) Heste - 300 - 500 3 3 1,03 

I alt     
 

200,92 

 
Etape 2: 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 

Staldsystem 
(gulvsystem og 
udmugnings-
system) 

Vægt/an-
tal grise 
pr. årsso 

Antal 
dyr 

Stiplad
ser 

DE 

ST-136616 
(1) 

Søer, løbe-
/drægtighed 

Løsgående, 
dybstrøelse + fast 

gulv 
35 60 42 9,78 

ST-136617 
(2) 

Søer, fare-
stald 

Kassestier, delvis 
spaltegulv 35 250 75 17,58 

ST-136618 
(3) 

Smågrise Dybstrøelse 7,4-32 6.250 962 31,12 

ST-136619 
(4) Stalden nedlægges   
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ST-136620 
(5) 

Søer, dræg-
tighed 

Løsgående, 
dybstrøelse + spalte-

gulv 
35 353 247 57,52 

ST-136621 
(6) 

Søer, dræg-
tighed 

Løsgående, delvis 
spalter 35 537 375 87,50 

ST-136622 
(7) 

Søer, fare-
stald 

Kassestier, delvis 
spaltegulv 35 700 210 49,23 

ST-136623 
(8) Smågrise Dybstrøelse 7,4-32 3.000 462 14,94 

ST-136624 
(9) 

Smågrise  
Toklimastald, delvis 

spaltegulv 7,4-32 24.000 3.692 119,51 

Slagtesvin 25-49 % fast gulv 32-107 1.200 300 33,33 

ST-136625 
(10) 

Heste - 300 - 500 3 3 1,03 

I alt     
 

421,54 

 
13. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på 

årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. vilkår 13. 
14. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrelse 

efter 2 år / 5 år, og når besætningen er nået op på 200,92 og 421,54 DE. 
15. Efter udvidelsen må der ikke være dyr i stald ST-136619 i etape 2. 
16. I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i 

mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 
17. Smågrise- og slagtesvineproduktionen skal foretages jævnt fordelt hen over 

året. 
18. Den nye smågrise- og slagtesvinestald (stald ST-136624) skal indrettes med 

delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv 
19. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, således at gødning og 

urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. Kontrol skal 
ske minimum 1 gang i døgnet. 

20. Der skal etableres overbrusningsanlæg i drægtighedsstalde og i stald 9, så 
det sikres at dyrene afsætter gødning på spaltearealet, og ikke på det faste 
og drænede areal. 
 

Ventilation 
21. Ventilationsanlæggene i stalde ST-136621, ST-136622 og ST-136624 skal 

være lavenergiundertryksanlæg.   
22. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs 

vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftsstikker funkti-
on. 

Fodring 
23. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årsso x antal-

let af årssøer skal være mindre end 11.715 kg N pr. år i etape 1 og 23.684 
kg N pr. år i etape 2. 
”N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning: 
((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250) - 1,98 - (antal fravænne-
de pr. årsso x fravænningsvægt × 0,0257). 

24. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. smågris x det 
årlige antal producerede smågrise skal være mindre end 9.385 kg N pr. år i 
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etape 1 og 18.837 kg N pr. år i etape 2. 
 
”N ab dyr pr. smågris” beregnes ud fra følgende ligning: 
(((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. 
FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0304 kg N pr. kg til-
vækst)). 

25. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. slagtesvin x 
det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 727 kg N pr. 
år i etape 1 og 2.904 kg N pr. år i etape 2.. 
”N ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: 
N ab dyr pr. slagtesvin = ((( afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg 
tilvækst x gram råprotein pr. FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) 
x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)), hvor afgangsvægt = slagtevægt x 1,31. 

26. Fosforindholdet i den samlede mængde husdyrgødning produceret på an-
lægget må maksimalt være 27,8, 20,5 og 23,0, kg P/DE/år fra henholdsvis 
smågrise, slagtesvin og søer i gyllebaserede staldsystemer og 29,2 og 25,4. 
kg P/DE/år fra henholdsvis smågrise og søer i dybstrøelsessystemer. 
 

Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
27. Der skal være monteret filterpose eller cyklon på fodersiloerne. 

 
Energi- og vandforbrug 

28. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 
29. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne 

dokumenteres i mindst 5 år. 
30. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 230.000 

kWh/år i etape 1 og 465.000 kWh/år i etape 2, skal der indenfor 3 måneder 
fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan 
reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering 
kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 

31. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekøle-
anlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes såle-
des, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumente-
res i mindst 5 år.  

32. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandfor-
bruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  

33. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 6.000 m3 
i etape 1 og 12.765 m3 i etape 2, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæs-
ningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres 
til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan ac-
cepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. 

34. Ventilationsmotorerne på stald ST-136621, ST-13662 og ST-136624 skal 
være lavenergimotorer. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

35. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, 
skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet 
til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. 

36. Der skal etableres et forsinkelsesbassin til neddrosling af afledt tagvand fra 
de nye bygninger inden udløb til Bjerndrup Mølleå. Der skal i den forbindel-
ses ansøges om em udledningstilladelse. Forsinkelsesbassinet udformning 
og størrelse fremgår af udledningstilladelsen. 
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Kemikalier og medicin mv. 
37. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de 

ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer hvis 
der måtte ske udslip. 

 
Affald 

38. Opbevaringspladsen til døde dyr skal paceres som vist på bilag 1.10. 
39. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 20.  
 

Olie 
40. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt 

beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der ik-
ke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.  

41. Såfremt tanken er placeret i nærhed af regnvandsafløb, vandløb mm. skal 
tanken stilles i en spildbakke med opkant, der kan rumme tankens indhold. 
Tanken placeres sådan, at regnvand ikke opsamles i spildbakken. 

42. Tankning af diesel fra stationær tank skal til enhver tid ske på en plads med 
fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan 
opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand 
eller grundvand. 

43. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår 
risiko for forurening. 

44. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 

Driftsforstyrrelser og uheld 
45. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af 

eventuelt spild. 
46. Der skal etableres en barriere på en meter i højden samt en længde svaren-

de til hele den sydligste gyllebeholders diameter, så den sydligste beholder 
er helt dækket ind af barrieren, både imod øst og syd. Barrieren skal kunne 
rumme den mængde gylle som kan rummes af en tank over jordniveau. 
Barrieren skal placeres så tæt på beholderen som muligt og ikke længere 
væk fra beholderen end 12 meter. Barrieren skal være græsbelagt. 

47. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle 
medarbejderne. 

48. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Dato-
en for ajourføringen skal fremgå af planen. 

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Drift af gyllekølingsanlæg 

49. Gyllekanalerne i løbe-/drægtighedsstald, ST-136621 - i alt 969 m2 - skal 
forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. 

50. Varmepumpen i ST-136621 skal kunne levere en årlig køleydelse på mindst 
28,2 W/m2 i 8.760 timer/år svarende til 239.3747 KWh. 

51. Gyllekanalerne i FRAST-stalden, ST-136624 – i alt 757 m2 – skal forsynes 
med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.  

52. Varmepumpen i ST-136624 skal kunne levere en årlig køleydelse på mindst 
18,75 W/m2 i 8.760 timer/år svarende til 124.337 KWh.  

53. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på hver varmepumpe. 
Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registre-
rer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh. 

54. Gyllekølingsanlæggene skal være forsynet med trykovervågningssystem, en 
alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gylle-



 18

kølingsanlægget. Gyllekølingsanlæggene må ikke kunne genstartes automa-
tisk. 

55. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlæggene skal ske i overensstemmelse med 
producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 

 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

56. Mindst 50 % af al dybstrøelse skal udbringes direkte fra stald til marken. 
Når dyreholdet udvides ud over det godkendte niveau for etape 1, skal an-
delen af direkte udbragt dybstrøelse øges til 60 % i etape 2. 

57. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 
pct. skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen og 
opbevares i mindst 5 år. 

58. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i mark-
stakke må ikke placeres på arealer som skråner mere end 6 grader mod 
vandløb, søer eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 

 
Anden organisk gødning 

59. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

60. Gyllebeholderne LA-91753 og LA-91754 skal fjernes senest i forbindelse 
med ibrugtagning af det nye staldanlæg til etape 2. 

61. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der 
tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 

62. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebehol-
derne. 

63. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, 
skal der etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor på-
fyldning af gylle ved gyllebeholderne finder sted. Pladsen skal rengøres for 
spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig på-
fyldning er afsluttet. 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

64. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtge-
ner, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge 
grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud 
om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstalt-
ninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften.  

 
Fluer og skadedyr 

65. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i 
overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlabora-
torium. 

 
Transport 

66. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje 
skal vognen læsses ordentlig, så spild ikke kan finde sted. Skulle der allige-
vel ske spild, skal det staks opsamles. 

 
Støj 

67. Bidraget fra landbruget med driftsbygninger på adressen Gråstenvej 61, 
6200 Aabenraa til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det 
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åbne land og i kommuneplanens områder nr. 1.2.006.B, 1.2.005.B og 
1.2.002.M ikke overskride følgende værdier: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra land-
bruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholds-
arealer ved boliger. 
 
Støjgrænserne må i planområderne 1.2.006.B, 1.2.005.B og 1.2.000M i om-
rådecenter Felsted ikke overskrides noget sted i områderne. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede time. 
 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets 
støjbidrag. 
 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umid-
delbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg 
eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i for-
bindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse 
aktiviteter. 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes 
område, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medreg-
nes i landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere 
på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbi-
drag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til 
landbruget. 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal 
udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af 
et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfat-
tet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 

 Mandag - fredag kl. 
07.00 - 18.00 

Lørdag kl. 07.00 - 14.00 

Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 
Lørdag kl. 14.00 - 22.00 

Søn og helligdag kl. 07.00 - 22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 

Det åbne land 55 45 40 

Områdecenter Felsted 
planområder 1.2.006.B 
og 1.2.005.B 

45 40 35 

Felsted bymidte 
Planområde 1.2.002.M 

55 45 40 
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68. Sønderborg Kommune kan, også inden der er forløbet 8 år efter meddelel-
sen af godkendelsen, meddele påbud i henhold til § 39 i lov om miljøgod-
kendelse m.v. af husdyrbrug til landbruget Gråstenvej 61. 

69. Kommunen kan stille krav om overholdelse af grænseværdier for støjkilder, 
der befinder sig på landbrugets driftsarealer beliggende i Sønderborg Kom-
mune. Sønderborg Kommune fastlægger de relevante grænseværdier. 
 

Støv 
70. Husdyrbruget må ikke give anledning til støvgener, som efter tilsynsmyn-

dighedens vurdering, er væsentlige. 
 
Lys 

71. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning, som er utilstrækkeligt afskærmet, 
må ikke vende direkte mod nabobeboelser. Pladsbelysningen skal forsynes 
med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv 
time ad gangen. 
 

Ammoniak – individuel reduktion og natur 
72. Markstakke skal ligge minimum 300 m fra Tumbøl Mose. 

 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

73. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgød-
ning svarende til et husdyrtryk på 1,40 DE/ha. 

74. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må i etape 2 kun finde sted 
på de 99,87 ha udspredningsareal, som fremgår af nedenstående kort og i 
etape 1 på 101,11 ha udspredningsareal som ligeledes fremgår herunder. 

 
75. Da der ansøges om et grundvandssædskifte med et udvaskningsindeks på 

65 for mark 4 og 8-0 stilles der vilkår til disse to marker om, at 
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- Der hvert dyrkningsår skal etableres 100 % miljøgræs på arealerne. 
- Tilsynsmyndigheden (kommunen) hvert år skal kunne konstatere, at 

efterafgrøderne er etableret korrekt på hele det pågældende areal 
med miljøgræs fra høst og frem til 1. februar det følgende år. 

- Det er ansøgers ansvar at etableringen er vellykket. 
- Der kun accepteres udlæg af græs i forbindelse med etablering af 

dækafgrøden dvs. udlæg af græs om foråret i vintersæd og udlæg ef-
ter høst af hovedafgrøden accepteres ikke. 

- Der ikke er krav til græsart. 
- Der ikke må anvendes gødning eller græssende dyr på arealet fra 

høst og frem til 1. februar. 
- Sædskiftet på arealerne ikke må indeholde bælgplanter. 

76. Da der ansøges om ændret sædskifte for mark 15 og 10-1 stilles der vilkår 
om mere end 95 % vedvarende græs eller energiafgrøder som pil, elefant-
græs eller lignende på disse arealer svarende til et udvaskningsindeks på 
50. 

77. På markerne 1, 12, 16, 17, FK15, FK16, FK17, FK17-1 og FK18 må der ikke 
være et sædskifte, hvor udvaskningsindekset overstiger 93. Ansøger skal 
kunne dokumentere udvaskningsindekset. 

78. Denne miljøgodkendelses gyldighed er betinget af at der foreligger gyldige 
arealgodkendelser af aftalearealerne tilhørende Kværsballe 2, 6300 Gråsten, 
Gråstenvej 60, 6200 Aabenraa samt Tornhøjvej 24B, 6200 Aabenraa. Ud-
skiftning af aftalearealer kan kun ske efter anmeldelse til Aabenraa Kommu-
ne. 

79. Der skal foreligge skriftlige aftaler på forpagtninger og gylleaftaler af mindst 
1 års varighed. 

80. Der må afgives husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha til arealerne på afta-
learealer. 

81. Der må ikke udbringes slam eller anden organisk gødning på arealerne. 
82. Heste svarende til 1,03 DE af besætningen på Gråstenvej 61, græsser uden 

for udbringningsarealet hele året. Dokumentation herfor skal på kommunens 
forlangende kunne forevises i form af nedskrevne registreringer med oplys-
ninger om antallet af dyr per mark. 

83. Arealerne i såvel Sønderborg Kommune som Aabenraa Kommune skal drives 
i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne 
miljøgodkendelse, herunder ansøgningsmateriale, supplerende oplysninger, 
den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. 
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Beskyttet natur 
84. Der skal etableres en 2 m bred gødskningsfri bræmme omkring vandhul 1 

og vandhul 2, se nedenstående kort. 

 
85. Det må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til 

åer, bække, grøfter, dræn eller søer.  
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86. Omkring vandhullet benævnt lokalitet 428 i mark 10-0 (Sønderborg Kom-

mune) skal der udlægges 5 meter gødningsfri bræmme. Bræmmen måles 
fra vandhullets kronekant. 

 
 
 
Nitrat til grundvand og overfladevand 

87. På bedriften skal der i etape 1 være 5,5 % ekstra efterafgrøder, svarende til 
5,56 ha, ud over det til enhver tid gældende, generelle krav og efterafgrø-
der, uanset om det generelle krav opfyldes vha. andre virkemidler i henhold 
til Plantedirektoratets regler eller overføres til andre år. De samme generelle 
regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, skal også følges for disse 
ekstra efterafgrøder, hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstof-
gødning. Efterafgrøderne eller andre generelle miljøkrav må dog ikke over-
føres til andre bedrifter. Andre virkemidler i henhold til Plantedirektoratets 
regler kan ikke erstatte disse ekstra efterafgrøder, som skal etableres hvert 
år. 

88. På bedriften skal der i etape 2 være 4,25 % ekstra efterafgrøder, svarende 
til 4,24 ha, ud over det til ethvert tid gældende, generelle krav og efteraf-
grøder, uanset om det generelle krav opfyldes vha. andre virkemidler i hen-
hold til Plantedirektoratets regler eller overføres til andre år. De samme ge-
nerelle regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, skal også følges 
for disse ekstra efterafgrøder, hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og 
kvælstofgødning. Efterafgrøderne eller andre generelle miljøkrav må dog ik-
ke overføres til andre bedrifter. Andre virkemidler i henhold til Plantedirek-
toratets regler kan ikke erstatte disse ekstra efterafgrøder, som skal etable-
res hvert år. 

89. Der må produceres og udbringes 115,52 DE dybstrøelse på egne og forpag-
tede arealer i etape 1. 
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90. Der må udbringes 61,36 DE dybstrøelse på egne og forpagtede arealer i 
etape 2. 

91. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for markplan, andelen af efte-
rafgrøder og tildelt husdyrgødning for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier 
af de indsendte gødningsregnskaber.  

 

2.7 Husdyrbrugets ophør 
92. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kontak-

tes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå 
forureningsfare. 

2.8 Egenkontrol og dokumentation 
Generelt 

93. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vil-
kårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og fo-
revises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregn-
skaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanaly-
ser, fakturaer for indkøbt foder, en-dags foderkontroller, effektivitetskon-
troller, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer 
for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende 
omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 

94. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur- og miljø, 
skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 

 
Opbevaring af husdyrgødning 

95. Gyllebeholderne skal tømmes mindst én gang om året, hvor de skal gen-
nemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen 
skal registreres i driftsjournalen. 

 
Gyllekølingsanlæg 

96. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-
certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølings-
anlæggene mindst én gang årligt.  

97. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:  
- afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen 

samt sikkerhedsanordningen  
- kontrol af kølekredsens ydelse. 

98. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og 
varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en 
varighed på mere end 14 dage.  

99. Registreringerne fra gyllekølingsanlæggenes datalogger, driftsjournalen, den 
skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerappor-
ter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på til-
synsmyndighedens forlangende. 
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Foder og fodring 
  Søer 

100. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal 
fremgå: 

• Antal årssøer 
• Antal fravænnede grise pr. årsso 
• Fravænningsalder og – vægt 
• Foderforbrug pr. årsso 
• Det gennemsnitlige indhold af råprotien i de anvendte blander i hen-

holdsvis drægtigheds- og diegivningsperioden 
  Smågrise 

101. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal 
fremgå: 

• Antal producerede dyr 
• Gennemsnitlige vægtintevaller (indgangs- og afgangsvægt) 
• Det gennemsnitlige indhold af råprotion pr. FEsm i foderblandingerne. 

  Slagtesvin 
102. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal 

fremgå:  
• Antal producerede dyr 
• Gennemsnitlige vægtintevaller (indgangs- og afgangsvægt) 
• Det gennemsnitlige indhold af råprotion pr. FEsv i foderblandingerne. 

  Søer, smågrise og slagtesvin 
103. N ab dyr skal årligt beregnes for hver af dyretyperne søer, smågrise og 

slagtesvin på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysnin-
ger for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 
15. september til den anden kommende 15. februar. Først gang inden for 
perioden 15. september 2013 til 15. februar 2015. 

104. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, 
såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. 
Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hvert tredje måned samt 
eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år 
og forvises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

Ophævelse af vilkår om gylleseparering  
105. Den meddelte miljøgodkendelse af separationsanlægget fra 22. december 

2009 ophæves, og herunder ophævelse af vilkårene 69-74.   
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3 Generelle forhold 
 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i lovbe-
kendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med se-
nere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er god-
kendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om ændringen 
af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om ændringen giver 
en belastning på miljøet og naturen. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af 
beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugsloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-
habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstands-
krav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, 
samt sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om reduktion af 
ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgning. Ansøgnin-
ger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 15 % i forhold til 
normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. Denne ansøgning med skema nr. 2274 er før-
ste gang indsendt den 18. september 2007.  
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse/ændring af det 
eksisterende husdyrbrug. Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er 
beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, 
skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Gråstenvej 61, 
6200 Aabenraa med ejendoms nr. 5800005863. Ansøger driver ikke andre ejendomme. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 95103, og 
virksomheden er desuden knyttet til CVR nr. 25872827. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 41369, 
version 6, ansøgning med skema nr. 37441, version 6, som er indsendt til Aabenraa Kommune 
den 25. juni 2013 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 25. juni 2013, samt an-
søgning med skema nr. 25367, version 3, som er indsendt til Aabenraa Kommune den 28. fe-
bruar 2013 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 28. februar 2013. Ansøgnings-
skemaerne fremgår af bilag 1.2.1, 1.2.2 og 1.2.3, og ansøgers oplysningsskema til ansøgnin-
gen fremgår af bilag 1.1. 

3.2 Meddelelsespligt 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyre-
holdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lig-
nende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for sam-
me kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny miljøgod-
kendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare end de god-
kendte arealer.  
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3.3 Gyldighed 
Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden 2 år efter den er meddelt 
og 5 år til at udnyttet etape 2 efter miljøgodkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses for 
udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder.  
Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, forlænges fristen for udnyt-
telsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos natur- og Miljøklagenævnet, medmindre 
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
  
Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tids-
punkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt eller 
delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været 
udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., be-
tragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i mil-
jøgodkendelsen indtil 7. november 2021.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og om 
nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

• der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 
• forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved 

godkendelsens meddelelse, eller 
• forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens 

meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

• der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik, således at der skabes 
mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører ufor-
holdsmæssigt store omkostninger, eller 

• det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er på-
krævet, at der anvendes andre teknikker. 

3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den før-
ste regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at fore-
tage den første revurdering i 2021. 
 
Desuden skal godkendelse tages op til revurdering, når EU-kommissionen i EU-Tidende har 
offentliggjort en BAT- konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktivite-
ter. Revurderingen sal tilrettelægges, så husdyrbruget kan overholde de ajourførte vilkår  ( på 
baggrund af BAT-konklusionen) senest fire år efter en offentliggørelse af en BAT-konklusion.  
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4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i det åbne land i landzonen og sydvest for lansbyen Tumbøll. Der 
er under 1000 m til kommunegrænsen til Sønderborg Kommune. 
Landskabet omkring ejendommen er især præget af de storbakkede landskabsområder med 
småskove og mange tætte levende hegn, fritliggende boliger og flere landbrug. 
 
De nye stalde og opbevaringsanlæg ligger i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal. byg-
geriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens forsatte drift og udvik-
ling som moderne landbrug. 
 
Afstanden fra anlægget til den nærmeste nabobeboelse, Gråstenvej 60; er ca. 170 m. 
Gråstednvej 60 er beliggende vest for anlægget. Ejendommen har landbrugspligt og den ejes 
ikke af driftsherre på Gråstenvej 61. Gråstenvej 62 er beliggende ca. 200 m sydvest for an-
lægget. Ejendommen er uden landbrugspligt, og den ejes ikke af driftsherre på Gråstenvej 61.  
Afstande til nærmest samlede bebyggelse, der er en del af Tumbøll er ca. 850 m, og nærmeste 
byzoner er Felsted, som er beliggende ca. 1 km nord for anlægget. 
 
Bedriftens ejede og forpagtede arealer er beliggende indenfor 3 km fra ejendommen. 
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Tabel 1: Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-

tidige byzone 
ca. 1.050 m Byzone i Felsted 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-

råde 

ca. 9.300 m Område ved Skarrev, nord for 
Aabenraa Fjord 

50 m 

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 

boligformål, blandet 
bolig og erhvervsformål 

ca. 1.500 m Boligformål i Felsted 50 m  

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 
offentlige formål med 
henblik på beboelse, 

institutioner, rekreative 
formål og lign.   

ca. 1.400 m Kirkepladsen i Felsted 50 m 

Nabobeboelse ca. 170 m Gråstenvej 60 50 m 

 
Tabel 2: Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom ca. 55 m 

Fra den nye drægtighedsstald, 
ST-136621 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed >> 25 m 
Den nærmeste levnedsmiddel-

virksomhed ligger i Felsted 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

ca. 1100 
m 

Tumbøl Vandværk 50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg 

ca. 15 m 
Fra eksisterende stald, ST-
136616, til Brøndboring nr. 

169.520 
25 m 

Vandløb ca. 83 m Fra eksisterende stald, ST-
136620, til Bjerndrup Mølleå 

15 m 

Dræn > 15 m 
Der er ingen dræn inden for 15 
m fra bygninger og gyllebehol-

dere 
15 m 

Sø ca. 300 m 
Fra eksisterende stald, ST-

136618, til beskyttet sø mod 
nord 

15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

ca. 115 m Fra eksisterende stald, ST-
136616, til offentlig vej. 

15 m 

Naboskel ca. 5 m Bygning ST-136624 og gyllebe-
holderne LA-91755, LA-91756 

30 m 
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og LA-91757 overholder ikke 
afstandskravene til matr.nr. 

362 Tumbøl, Felsted, matr.nr. 
14 Tumbøl, Felsted og matr.nr. 
108 Ladegård, Kværs. Arealer-
ne ejes af Hellinghøjvej 5, der 
ligeledes ejer det areal, hvorpå 
de nye bygninger skal placeres. 
Der er indgået aftale om køb af 

arealet. 

Afstandene fremgår af bilag 1.4 
 
De nye stalde eller del af stalde etableres på matr. nr. 362 Tumbøl, Felsted, som tilhører Hel-
linghøjvej 5, 6200 Aabenraa. Der er indgået aftal med ejeren af arealet om køb af det areal, 
hvorpå der skal bygges. Efter købet kan afstandskravet på 30 til naboskel ikke overholdes. 
Ejeren af matr. nr. 362 Tumbøl, Felsted og matr. nr. 14 Tumbøl, Felsted blev den 25. juli 2013 
partshørt med en måneds frist til at komme med kommentarer. Aabenraa Kommune har ikke 
modtaget kommentarer til placeringen.  
Aabenraa Kommune meddeler dispensation fra afstandskravet. 
 
Kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpegningen 
”Kirkelandskaber. Nærmeste registeret Kirkelandskab ligger ca. 575 m nordvest for ejendom-
men. 
  
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger indenfor udpegningen ”Kystnærhedszonen”. 
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og okker”. 
Nærmeste Lavbundsareal, der er ikke omfattet af okkerklasse, ligger ca. 50 m nord for ejen-
dommen. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovrejsningsområder”. 
Nærmeste skovrejsningsområde ligger ca. 875 m nordøst for ejendommen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”strandbeskyttelseslinie” 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”klitfredningslinie” 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovbyggelinie” 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyttel-
seslinier”.  
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områder 
forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for 
fortidsminder. 
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Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede fortidsmin-
der” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
Mark FK18 grænser op til et fredet område. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29f fastsat regler om, at der på for-
tidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jordbehandling, gø-
des eller plantes. 
 
I henhold til naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 951 af 03/07/2013, må der ikke inden for 100 
meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven foretages æn-
dringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. 
Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme og landbrugsmæssig 
drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvidere ikke for fortidsminder, der ikke er 
synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt i bilag 1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- 
og jorddiger”. Nærmeste beskyttede sten- og jorddige ligger ca. 320 m nord ejendommen. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke må 
foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddiger og lig-
nende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortidsminder. 
 
Vurdering 
Afstandskrav § 6 
I henhold til § 6 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er etablering af anlæg samt 
udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfø-
rer forøget forurening, ikke tilladt inden for eller i en afstand af mindre end 50 m fra 1) eksi-
sterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde, 
eller 2) områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervs-
formål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og 
lign. 
Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der medfører 
forøget forurening, er heller ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra nabobeboelse. 
 
Der foretages ikke ændringer/udvidelser indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurderes der-
for, at udvidelsen er i overensstemmelse med lovens krav. 
 
Det fremgår af tabel 1, at alle afstandskrav, jf. § 6 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Afstandskrav § 8 
Hovedreglen er, at stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for mere 
end 3 dyreenheder ikke må etableres inden for de i § 8 i loven angivne afstande. Undtagelsen 
er, at hvor overholdelse af de i loven angivne afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan 
kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift.  
 
Det fremgår af husdyrbruglovens § 9, stk. 3, 1. pkt., at ”Hvor overholdelse af de i § 8 nævnte 
afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og 
fastsætte vilkår til indretning og drift” og sidste pkt., at ”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte 
vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener”. 
 
Det fremgår af tabel 2, at afstandskravet på 30 m fra de nye staldanlæg og gyllebeholdere til 
naboskel ikke er overholdt. 
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Aabenraa Kommune vurderer, at placeringen af de nye staldanlæg og gyllebeholdere ikke 
medfører væsentlige gener for naboen, da nabomatriklen er åbne marker og ejer af markerne 
havde ingen bemærkninger. Aabenraa Kommune meddeler derfor dispensation fra afstands-
kravet på 30 m til naboskellet i henhold til husdyrbruglovens § 9, stk. 3. Der stilles de nødven-
dige vilkår. 
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
Anlægget er ikke beliggende inden for bygge- eller beskyttelseslinier i forhold til kirke og for-
tidsminde, kyst, strand, klit, sø, å, lavbund, skov og diger. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at udvidelsen af anlægget kan foretages i overensstem-
melse med de restriktioner, der er for nye anlæg i forhold til bygge- og beskyttelseslinier. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ejendommen kan drives uden påvirkning af bygge- 
og beskyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttelsesloven og 
museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår til dette. 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Området, hvor ejendommen er beliggende, er især præget af de storbakkede landbrugsområ-
der med småskove og mange, tætte levende hegn, fritliggende boliger og flere moderne land-
brug. Der er næsten ingen påvirkninger fra tekniske anlæg – kun en enkelt vindmølle. Land-
brugslandskabet er åbent med udsyn der kun stedvist er afbrudt af bakker, skove, hegn og 
bygninger.  Jorden dyrkes intensivt med store marker, der indhegnes med læhegn. Der er kun 
få græsningsarealer. Den planlagte udvidelse og gylletanke ligger kun ca. 100 m nord for 
Bjerndrup Mølleå. Terrænet skråner ned til Bjerndrup Mølleå, hvor der også er et fugtigt områ-
de/lavning.  
 
Landbrugslandskabet er sårbart overfor etablering af nye store landbrugsbygninger og store 
sammenhængende landbrugsflader, der bliver meget synlige i landskabet. Bygningernes arki-
tektoniske kvaliteter og vedligeholdelse af beplantning bliver således afgørende for kvaliteten 
af det fremtidige landbrugsland. De nye landbrugsbygninger vil komme til at dominere udsynet 
i det storbakkede landbrugsland. Der er et flot udsyn over ådalen Bjerndrup Møllå for forbipas-
serende, der kommer sydfra med Gråstenvej mod Felsted.  
 
 Tabel 3:Bygninger og materialevalg 

Bygning 
Grund-
plan ca. 

Byg-
ningshø
jde ca. 

Taghæl
dning 

Bygningsmate-
rialer/farver 

Anvendelse 

ST- 
136616 

Drægtig-
hedsstald 

450 m2 5,0 m 20º Røde mursten og 
gråt eternittag 

Løbe-/dræg-
tighedsstald 

ST- 
136617 

Farestald 560 m2 5,0 m 20º 
Røde mursten og 
gråt eternittag 

Farestald 

ST- 
136618 

Smågri-
sestald 850 m2 7,0 m 20º 

Rød stål og gråt 
eternittag Smågrise 

ST- 
136619 

Slagte-
svine-
stald 

280 m2 8,0 m 15º Røde mursten og 
ståltag 

Nedlægges 

ST- 
136620 

Drægtig-
hedsstald 

760 m2 8,0 m 20º 
Svensk granit (rød) 
og grå stål og grå 
eternittag 

Drægtig-
hedsstald 

ST- 
136621 

Drægtig-
hedsstald 

1.800 m2 7,5 m 20º 
Svensk granit (rød) 
og grå stål og grå 
eternittag 

Drægtig-
hedsstald 
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ST- 
136622 Farestald 1.150 m2 8,0 m 20º 

Svensk granit (rød) 
og grå stål og grå 
eternittag 

Farestald 

ST- 
136623 

Smågri-
sestald 

480 m2 7,0 m 20º 
Rød stål og gråt 
eternittag 

Smågrise-
stald 

ST- 
136624 

Smågri-
se- og 
slagte-
svine-
stald 

1.700 m2 7,5 m 20º 
Svensk granit (rød) 
og grå stål og grå 
eternittag 

Smågrise- 
og slagte-
svinestald 

ST- 
136625 

Heste-
stald 

120 m2 8,0 m 15º Røde mursten og 
ståltag 

Hestestald 

LA- 
91753 

Gyllebe-
holder 

800 m3 / 
200 m2 

2 m - Grå betonelemen-
ter 

Fjernes 

LA- 
91754 

Gyllebe-
holder 

2.040 m3 
/ 510 m2 

2 m - 
Grå betonelemen-
ter 

Fjernes 

LA- 
91755 

Gyllebe-
holder 

5.000 m3 
/ 1.111 
m2 

2,5 m - Grå betonelemen-
ter 

Gyllebehol-
der 

LA- 
91756 

Gyllebe-
holder 

5.000 m3 
/ 1.111 
m2 

2,5 m - 
Grå betonelemen-
ter  

Gyllebehol-
der 

LA- 
91756 

Gyllebe-
holder 

1.000 m3 
/ 250 m2 

2 m - 
Grå betonelemen-
ter  

Gyllebehol-
der 

 
Service-
bygning      

 Lade      

 Stuehus    
mursten og sort 
glaseret 
teglstenstag 

 

 
Derudover opføres 8 nye siloer:  

- 2 stk. 6 tons siloer, som er 5 m høje,  
- 2 stk. 20 tons siloer, som er ca. 7 m høje, samt 
- 4 stk. 30 tons siloer, som er ca. 11 m høje.  

De nye siloer vil være hvide glasfibersiloer. Derudover er der på ejendommen 1 silo a 10 tons, 
1 silo a 12 tons, samt 1 silo a 14 tons i det eksisterende byggeri. De eksisterende siloer er me-
talfarvede stålsiloer. 
 
Området vest for ejendommen er i Kommuneplan 2009 udpeget som værdifuldt landskab, hvor 
landskabshensynet skal prioriteres højt. I forbindelse med placering af byggeriet har der været 
overvejelser om en placering vest for ejendommen og dermed ud imod det værdifulde land-
skab. Årsagen var at jordbundsforholde her var velegnet til byggeri, da området var forholds-
vis tørt. Da byggeriet ville komme til at ligge tæt på naboer, blev denne alternative mulighed 
fravalgt af ejeren.  
 
Øst for ejendommen er der et ældre læbælte, hvis dårlige tilstand ikke danner en effektiv af-
skærmning.  
 
Ejendommen er fra 1827, hvor der sandsynligvis blev drevet et mindre blandet landbrug frem 
til 1972, hvor svineproduktionen blev udvidet med en ny svinestald. Herefter er ejendommen 
løbende blevet udvidet bl.a. med svinestalde i 1987, en smågrisestald i 1996 og 1997, og en 
drægtighedsstald i 1998. I 1999 etableres der en ny svinestald og igen i 2001.  Der er således 
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registreret 13 bygninger på ejendommen. De nye landbrugsbygninger opføres i sammenhæng 
med de eksisterende bygninger.  
 
Her ses en råskitse (uden beplantning og siloer) til visualisering af hele anlægget med eksiste-
rende og fremtidige landbrugsbygninger. 
 
 Figur 1 Visualisering 

 
Her ses selve beplantningen samt gyllebarrierens udformning. 
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Figur 2 Beplantning og gyllebarriere 
 

 
 

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kystland-
skaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde landska-
ber”. Nærmeste udpegning ligger ca. 170 m vest for ejendommen. 
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede landska-
ber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningen ”Værdifulde 
kulturmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige naturarea-
ler”. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Naturområder”, men mark 16 grænser op til 
udpegningen. 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser”. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 2,3 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområde nordvest for 
anlægget. 
 

Jordvold 

Jordvold 

Beplantning 

Forsinkelsesbassin 
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Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 2,0 km vest for ejendommen. 
Området er Natura 2000 område nr. 95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, 
herunder fuglebeskyttelsesområde nr. 58, Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark 
og habitatområde nr. 84, Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 7,7 km sydøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. 102, Flensborg Fjord og Nybøl Nor herun-
der fuglebeskyttelsesområde nr. 64, Flensborg Fjord og Nybøl Nor. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen, nærmeste beskyttet sø ligger ca. 100 m nord 
for ejendommen. Følgende arealer grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpeg-
ningen ”Beskyttede Vandløb”: mark 9, 14-0, 11-1, 16, 17, 15 og 10-0. Og følgende areal 
grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen: ”Beskyttede enge”: mark 
FK18, ”Beskyttede søer”: mark FK17-1, FK17, FK18 og FK16. 
 
Områder hvor skovtilplantning er uønsket 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovtilplantning er 
uønsket”. 
 
Øvrige udpegninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Boligområder”, 
”Blandet bolig- og erhvervsområder”, ”Centerformål”, ”Erhvervsområder”, ”Fritids og Feriefor-
mål – Rekreative områder”, ”Offentlige formål”, ”Sommerhusområder”, ”Perspektivområder 
bolig” og ”Perspektivområder erhverv”. 
 
Vurdering 
Ejendommen er beliggende i landzone og syd for landsbyen Tumbøl. Landskabet er især præ-
get af de storbakkede landbrugsområder med småskove og mange, tætte levende hegn, frit-
liggende boliger og flere moderne landbrug. 
 
De eksisterende stalde er opført med røde mursten og gråt eternittag. De nye stalde opføres 
med svensk granit (rød) og gråt stål, samt med gråt eternittag. 
 
I forbindelse med udvidelsen stilles der vilkår om afskærmende beplantning, en jordvold syd 
for de nye gyllebeholdere og højden på de nye bygninger og de nye siloer. Læhegnenes place-
ring fremgår af ovenstående figur 2. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som én driftsmæssig 
enhed, da alle nye bygninger etableres enten inden for eller i umiddelbar tilknytning til ejen-
dommens hidtidige bebyggelsesareal. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødven-
digt for ejendommens drift som landbrugsejendom ud fra ovennævnte redegørelse om ejen-
dommens udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel produktion af søer og smågri-
se. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt  

Redegørelse 
Første etape er en effektivitetsforbedring i de eksisterende stalde, hvor målet er en produktion 
på 35 grise pr. årsso til 32 kg, svarende til et dyrehold på 200,92 DE, bestående af 470 års-
søer, 16.450 smågrise 7,4-32 kg, 300 slagtesvin / polte 32-107 kg og 3 årsheste 300-500 kg.  
  
Der er tale om en kontinuert drift, hvor antallet af dyr på bedriften ligger i det samme niveau 
over hele året både i etape 1 og etape 2.  
 
Tabel 4: Dyreholdet i ansøgt drift i etape 1– uddrag fra det digitale ansøgningsskema 
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Tabel 5: Dyreholdet i ansøgt drift i etape 2 – uddrag fra det digitale ansøgningsskema 

 
 

 
I etape 2 etableres der en løbe- og drægtighedsstald (ST-136621) og en farestald (ST-
136622), samt en smågrise- og slagtesvinestald (ST-136624). Løbe- og drægtighedsstaldene 
er med delvis spaltegulv til løsgående søer. Farestalden er med kassestier og delvis spaltegulv. 
Smågrisestalden er en toklimastald med delvis spaltegulv. 
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Der etableres gyllekøling i den nye smågrise- og slagtesvinestald (ST-136624) og i den nye 
løbe- og drægtighedsstalden (ST-136621). Der regnes med en effekt på 25 % og en driftstid 
på 100 % svarende til 8.760 timer. 
 
Slagtesvinestalden ST-136619 nedlægges i etape 2. 
 
Dyreholdet i etape 2 er på 950 årssøer, 1.200 slagtesvin (32-107 kg), 33.250 smågrise (7,4-
32 kg) og 3 årsheste (300-500 kg), svarende til 421,54 DE. 
 
Vurdering 
Driftsherren skal underrette Aabenraa Kommune om besætningens størrelse efter 2 og 5 år, 
og når produktionen er nået op på henholdsvis 200,92 og 421,54 DE. 
 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at produktionen kan betragtes som kontinuerlig. Det 
vurderes endvidere, at der kan tillades udsving i produktionen hen over året. Det er dog forud-
sat, at det samlede antal dyreenheder beregnet efter de til enhver tid gældende omregnings-
faktorer eller geneafstandene for lugt ikke øges i forhold til denne godkendelse. 

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Aabenraa Kommune har ved vurderingen af BAT-staldteknologi anvendt Miljøstyrelsens vejle-
dende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik 
(BAT) med konventionel produktion af søer, smågrise og slagtesvin (gyllebaserede staldsyste-
mer) fra 31. maj 2011. 
 
De vejledende emissionsgrænseværdier for forureningsparameteren ammoniak gælder for hele 
anlægget. Anlægget skal forstås i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens definiti-
on. Det vil sige, at anlægget omfatter husdyrhold, stald samt lager. Og det omfatter både det 
eksisterende anlæg og etableringer, udvidelser og ændringer af anlægget. 
 
Emissionsgrænseværdierne er indtil videre kun af vejledende karakter. Det betyder, at det 
fortsat er Aabenraa Kommunes ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering af, hvor-
vidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forure-
ningen ved anvendelse af BAT, og i den forbindelse fastsætte nødvendige og relevante vilkår 
herom i miljøgodkendelsen. 
 
Det er Miljøstyrelsens klare opfattelse, at kommunalbestyrelsen har sikret sig, at husdyrbruget 
har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved an-
vendelse af BAT ved ansøgninger, der vedrører husdyrbrug med konventionel produktion af 
smågrise og slagtesvin, såfremt kommunalbestyrelsen foretager sig følgende: 
 

• anvender de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og i vurderingen i 
godkendelsen begrunder, hvorfor de af ansøger valgte teknikker og teknologier lever 
op til, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af BAT, og 

• fastsætter vilkår til de teknikker og teknologier, som ansøger har valgt. 
 
Ansøgningen er indsendt før den 10. april 2011. 
 
Stald ST-136616  
Redegørelse 
Stalden er en løbe- og drægtighedsstald til løsgående søer på dybstørelse. I nudrift er der 48 
stipladser, i etape 1 er der 50 stipladser, og i etape 2 er 42 stipladser til søer i stalden. 
 
Der sker ingen ændringer i denne bygning.  
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Vurdering 
Stalden er opført i 1967 og renoveret i 2001 og ændres ikke i forbindelse med udvidelsen. 
Stalden forventes tidligst renoveret i ca. 2025. Staldene er etableret med til dybstrøelse og 
faste gulv. Der anvendes foderkorrektion.  
 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der 
er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden BAT-
teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksisterende stald 
og med de ammoniakemissionsgrænseværdier, der gælder for løbe- drægtighedsstalde med 
løsgående søer og dybstrøelse og fast gulv. 
 
Stald ST-136617  
Redegørelse 
Stalden er en farestald til søer med kassestier og delvist spaltegulv. I nudrift er der 106 
stipladser, i tape 1 er der 112 stipladser, og i etape 2 er 75 stipladser til søer i stalden. 
 
Der sker ingen ændringer i denne bygning. 
 
Vurdering 
Stalden er opført i 2001 og ændres ikke i forbindelse med udvidelsen. Stalden forventes tid-
ligst renoveret ca. 2025. Stalden er etableret med delvist spaltegulv, linespil. Der anvendes en 
foderkorrektion.  
 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der 
er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden BAT-
teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksisterende stald 
og med de ammoniakemissionsgrænseværdier, der gælder for en farestald til søer med kas-
sestier og delvist spaltegulv. 
 
Stald ST-136618  
Redegørelse 
Stalden er en dybstrøelsesstald til smågrise. I nudrift er der 1.300 stipladser, i tape 1 er der 
1.500 stipladser, og i etape 2 er 962 stipladser til smågrise (7,4-32 kg) i stalden.  
 
Der sker ingen ændringer i denne bygning. 
  
Vurdering 
Stalden er opført i 1997 og ændres ikke i forbindelse med ændringen. Bygninger og inventar 
er løbende vedligeholdt, og stalden forventes tidligst renoveret ca. 2030. Der anvendes en fo-
derkorrektion. 
 
Det vurderes, at staldene har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der 
er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af staldene og indførelse af anden BAT-
teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksisterende stald 
og med de ammoniakemissionsgrænseværdier, der gælder for eksisterende dybstrøelsesstald. 
 
Stald ST-136619  
Redegørelse 
Stalden er i nudrift og etape 1 er slagtesvinestald med dybstrøelse. Der er 85 stipladser til 
slagtesvin i både nudrift og etape 1. Stalden nedlægges i etape 2.  
 
Vurdering 
Staldene er opført ca. 1950 og ændres ikke i forbindelse med etape 1. Staldene nedlægges i 
etape 2. Der anvendes foderkorektion. 
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Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som eksisterende stalde og med de 
ammoniakemissionsgrænseværdier, der gælder for eksisterende slagtesvinestalde med 
dybstrøelse. 
 
Stald ST-136620  
Redegørelse 
Stalden er en løbe- og drægtighedsstald til løsgående og dybstrøelse og delvis spalter, linespil. 
I nudrift er der 292 stipladser, i etape 1 er der 308 stipladser, og i etape 2 er 247 stipladser til 
søer i stalden. 
 
Der sker ingen ændringer i denne bygning.  
 
Vurdering 
Stalden er opført i 1998 og ændres ikke i forbindelse med udvidelsen. Stalden forventes tid-
ligst renoveret i ca. 2030. Der anvendes foderkorrektion.  
 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der 
er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden BAT-
teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksisterende stald 
og med de ammoniakemissionsgrænseværdier, der gælder for løbe- drægtighedsstalde med 
løsgående søer og dybstrøelse og delvis spalter. 
 
Stald ST-136621  
Redegørelse 
Stalden er en ny løbe- og drægtighedsstald til løsgående og delvis spalter, samt gyllekøling. 
Stalden etableres først i etape 2. Der er 375 stipladser til søer i stalden. Der anvendes foder-
korrektion. 
 
Der sker ingen ændringer i denne bygning.  
 
Vurdering 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der 
er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden BAT-
teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en ny stald og med de 
ammoniakemissionsgrænseværdier, der gælder for løbe- drægtighedsstalde med løsgående 
søer og delvis spalter. 
 
Stald ST-136622  
Redegørelse 
Stalden er en ny farestald med kassestier og delvis spalter. Stalden etableres i etape 2. Der er 
210 stipladser til søer. Der anvendes foderkorrektion.  
 
Der sker ingen ændringer i denne bygning.  
 
Vurdering 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der 
er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden BAT-
teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en ny stald og med de 
ammoniakemissionsgrænseværdier, der gælder søer på delvis spaltegulv. 
 
Stald ST-136623 
Redegørelse 
Stalden er smågrisestald med dybstrøelseudrift til 780 stipladser i nudrift, 990 stipladser i eta-
pe 1 og 462 stipladser til smågrise i etape 2.  
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Der sker ingen ændringer i denne bygning.  
 
Vurdering 
Stalden er opført i 1996 og ændres ikke i forbindelse med ændringen. Bygninger og inventar 
er løbende vedligeholdt, og stalden forventes tidligst renoveret ca. 2030. Der anvendes en fo-
derkorrektion. 
 
Det vurderes, at staldene har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der 
er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af staldene og indførelse af anden BAT-
teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksisterende stald 
og med de ammoniakemissionsgrænseværdier, der gælder for eksisterende dybstrøelsesstald 
til smågrise. 
 
Stald ST-136624  
Redegørelse 
Stalden er en ny FRAST-stald til smågrise og slagtesvin med delvis spalter, samt gyllekøling 
Der anvendes foderkorrektion. Stalden etableres i etape 2. Der er 3.692 stipladser til smågrise 
og 300 stipladser til slagtesvin. Der anvendes foderkorrektion. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der 
er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden BAT-
teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en ny stald og med de 
ammoniakemissionsgrænseværdier, der gælder for smågrise og slagtesvin på delvis spalte-
gulv. 
 
Stald ST-136625  
Redegørelse 
Hestestalden er til 3 heste. Der er indrettes i de oprindelige driftsbygninger. Stalden ændres 
ikke.  
 
Hestene er udegående 12 måneder om året uden for udbringningsarealet.  
 
Vurdering 
Stalden er opført ca. 1950 og ændres ikke i forbindelse med ændringen.  
 
Det vurderes, at det er BAT for heste i en dybstrøelsesstald, i det er ikke er udarbejdet tekno-
logiblad for heste.  
 
Virkemidler  
Nedenfor ses oversigter over de anvendte virkemidler staldteknologi i etape 1 og etape 2  
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Der anvendes gyllekøling i den nye løbe – og drægtighedsstald (ST-136621)og i den nye 
FRAST-stald (ST-136624). Der bliver to adskilte anlæg, som placeres i henholdsvis løbe- og 
drægtighedsstalden og FRASTS-stalden. Varmen genbruges til rumvarme i smågrisestalden. 
 
Ved gyllekøling trækkes varme ud af gyllekanalerne. Gyllen bliver dermed nedkølet, hvilket 
reducerer ammoniakemissionen. Jo mere gyllen bliver nedkølet, jo kan ammoniakemissionen 
reduceres. Det er derfor nødvendigt at beregne den køleeffekt, som varmepumpen skal nedkø-
le gyllen med. Når den nødvendige køleeffekt er beregnet, og gyllekummernes arealer og var-
mepumpens ydelse kendes, kan varmepumpens faktiske driftstid beregnes. 
 
I forhold til denne ejendom vurderes det at være BAT, at køle i det omfang varmen kan udnyt-
tes. Varmen genbruges i farestaldene (ST-136617 og  ST-136622). Der skal som minimum 
køles med en effekt, der sikre den nødvendige ammoniakreduktionsprocent på 25 %. Det årli-
ge antal driftstimer skal være 8.760 timer. 
 
Dette svarer til, at der skal køles med ca. 28,2 W/m2 i løbe- og drægtighedsstalden oh 18,75 
W/m2 i FRATS-stalden. Den nye løbe- og drægtighedsstald har et gyllekummeareal på ca. 969 
m2, og Varmepumpen skal have en køleydelse på mindst 28,2 kW i 8.760 h/år, svarende til 
239.374 kWh  
I den nye FRATS-stald har et gyllekummeareal på ca. 757 m2. Varmepumpen skal have en 
køleydelse på mindst 18,75 kW i 8.760 h/år, svarende til 124.337 kWh. 
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Det kræver en særskilt godkendelse/tilladelse til etablering af gyllekølingsanlæg-
get(anlæggene), hvis køleslangerne kommer i berøring med jorden, jf. § 19 i Miljøbeskyttel-
sesloven.  
 
Vurdering  
Aabenraa Kommune vurderer, at etablering af et anlæg til gyllekølingsanlæg er en effektiv 
måde at sikre en reduktion af ammoniakfordampningen fra staldanlægget på. Aabenraa Kom-
mune vurderer, at der for at sikre en effektiv drift af gyllekølingsanlægget skal stilles vilkår i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens Teknologiblad ”Køling af gylle i stalde til søer og små-
grise” fra 26. januar 2011. 
 
BAT-emissionsniveau 
Det fremgår af Miljøstyrelsens udtalelser om krav til anvendelse af BAT, at hensigten ikke er, 
at virksomheden skal pålægges en bestemt løsning, idet BAT-betragtningen vedrører forure-
ningsniveauet. Ifølge ansøgningen for etape 2 reduceres ammoniakfordampningen ved brug af 
gyllekøling i den nye løbe- og drægtighedsstald og i den nye smågrise- og slagtesvinestald. 

Ansøger har på baggrund af de vejledende emissionsgrænser beregnet husdyrbrugets samlede 
maksimale ammoniakemission fra husdyrhold, stald og lager, hvis der anvendes BAT jf. vej-
ledningernes anvisninger for de enkelte dyregrupper.  
 
BAT-niveauet er ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledninger og tabel 2 i bilag 3 i husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsen beregnet til 4.020,81 kg N/år for etape 1 og 5208,34 kg N/år 
for etape 2 jf. de efterfølgende tabeller. Beregningerne er endvidere vedlagt som bilag 1.16. 
 
Tabel 6: BAT-beregning. Ammoniakemission fra eksisterende og nye stald og fra det samlede 
anlæg – etape 1 

 
 
Det fremgår af ansøgning for etape 1, at den samlede ammoniakemission fra anlægget er  
3.961,61 kg N/år jf. nedenstående tabel. Hermed er BAT opfyldt med ca. 59 kg N/år 
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Tabel 7: Ammoniaktab for etape 1– uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Tabel 8: BAT-beregning. Ammoniakemission fra eksisterende og nye stald og fra det samlede 
anlæg – etape 2 

 
 
Det fremgår af ansøgning for etape 2, at den samlede ammoniakemission fra anlægget er 
5.198,02 kg N/år jf. nedenstående tabel. Hermed er BAT opfyldt med ca. 19 kg N/år.  
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Tabel 9: Ammoniaktab for etape 2– uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Samlet BAT vurdering 
BAT-niveauet er ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledninger er beregnet til 4.020,81 kg 
N/år i etape 1 og 5.208,34 kg N i etape 2. Det fremgår af ansøgningerne, at den samlet am-
moniakemission fra anlægget er 3.961,61 kg N/år i etape 1 og 5.198,02 kg N/år i etape 2. 
 
Aabenraa Kommunes vurderer samlet, at det ansøgte projekt i både etape 1 og etape 2 og de 
stillede vilkår om valg af staldsystem i løbe- og drægtighedsstalden ST-136621, farestald ST-
136622, smågrise- og slagtesvinestalden ST-136624 og gyllekøling opfylder alle krav om BAT-
staldteknologi for at reducere ammoniakemissionen.  

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der er naturlig ventilation i staldene ST-136618, ST-136620 og ST-136623. Dette er strømbe-
sparende, da der således ikke er energiforbrug til ventilation. I de øvrige stalde er der under-
tryksventilation. Alle ventilationsmotorer er nye lavenergimotorer eller nyere motorer. Samti-
dig med vask i stalde, vaskes ventilationsanlægget. Ventilationsanlægget er styret af et tem-
peraturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn 
til temperaturen i staldene og el-forbruget. 
 
I de nye stalde ST-136621, ST-136622 og ST-136624 er udsugningsprincippet MultiStep®, der 
kombinerer trinløs styring med gruppevis styring af udsugningsenhederne i stalden. Klima-
computeren styrer én ventilator trinløst fra 0 til 100 %. Ved 100 % kobler MultiStep® den næ-
ste ventilator ind på 100 %, hvorefter den trinløst regulerede ventilator begynder forfra på 0 
%. Med denne form for regulering spares 50-70 % af det samlede elforbrug til ventilation 
sammenlignet med et traditionelt styret luftudtag. 
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Tabel 10: Ventilation 

Stald 
nr. 

Ventilationstype 
Maksimal ventila-

tion 
Antal afkast  

(udsugninger) 
Højde 

ST- 

136616 
Undertryk 3 x ca. 5.000 m³/h 3 

ca. 0,5 m over 
kip 

ST- 

136617 
Undertryk 6 x ca. 8.000 m³/h 6 ca. 0,5 m over 

tagfladen 

ST- 

136618 
Naturlig ventilation - Åben kip Plan med kip 

ST- 

136619 
Ingen    

ST- 

136620 
Naturlig ventilation - Åben kip Plan med kip 

ST- 

136621 
Undertryk 5 x ca. 12.500 m³/h 5 ca. 0,5 m over 

kip 

ST- 

136622 
Undertryk, combi 
diffus 

8 x ca. 12.500 m³/h 8 
ca. 0,5 m over 
tagfladen 

ST- 

136623 
Naturlig ventilation - Åben kip Plan med kip 

ST- 

136624 
Undertryk, combi 
diffus 

13 x ca. 12.500 m³/h 13 ca. 0,5 m over 
tagfladen 

ST- 

136625 
Ingen    

Placeringen af ventilatorerne fremgår af bilag 1.5 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der foretages en effektiv drift, tilsyn og rengøring af ventila-
tionssystemerne. Aabenraa Kommune vurderer ligeledes, at ventilationsanlægget ikke giver 
anledning til gener for de omkringboende med hensyn til støv, støj, idet afkast m.v. ikke pla-
ceres tættere på nabobeboelser end eksisterende afkast. Det vurderes heller ikke, at ventilati-
onssystemet giver anledning til væsentlige lugtpåvirkninger, da lugtgeneafstandene overhol-
des. 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fodring. I 
nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved husdyrgodkendelse.dk beregner på 
baggrund af normtal. 
 
Både i etape 1 og etape 2 er der indtastet et andet råproteinniveau end normen for søer, små-
grise og slagtesvin.  
 
For søer er der indtastet 138,00 g rårpotein pr. FE mod normen på 133,00 g. Der er ikke æn-
dret i foderenhederne.  
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For smågrise er der indtastet 165,00 g råprotein pr. FE i etape 1 og 164,50 g råprotein pr. FE i 
etape 2 mod normen på 161,00 g. Der er ikke ændret i foderenhederne. 
For slagtesvin er der indtastet 150,00 g råprotein pr. FE mod normen på 148,00 g Der er ikke 
ændringer i foderenhederne. 
 
Antallet af foderenheder og fosforindholdet i foderet er på niveau med normen. Dog er råpro-
teinindholdet i foderet lidt højere end normen. Dette har at gøre med at der produceres væ-
sentligt flere smågrise /årsso end normen, og derfor er der behov for et mere proteinrigt foder 
for at sikre tilstrækkelig næring til søerne og en god tilvækst ved smågrisene. 
 
Nedenfor ses effekten af ændringerne i fodersammensætningen for etape 1 og etape 2.  
 
Tabel 11: Effekt af fodring, etape 1 – uddrag fra husdygodkendelse.dk  
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Tabel 12: Effekt af fodring, etape 2 – uddrag fra husdygodkendelse.dk  

 
  

5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak. Det er der 
redegjort for under staldafsnittet. Ansøger anvender reduceret tildeling af råprotein til smågri-
sene som virkemiddel. I teknologibladet ”Råprotein i smågrisefoder” er der angivet vejledende 
niveauer for råprotein i BAT-foder. Ansøger anvender ligeledes reduceret tildeling af råprotein 
til søerne som virkemiddel. I teknologibladet ”Råprotein i sofoder” er der angivet vejledende 
niveauer for råprotein i BAT-foder. 
 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fodring. I 
nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved www.husdyrgodkendelse.dk beregner 
på baggrund af normtal.  
 
BAT-niveauet er beregnet til at være 5.145,0 kg P/år i etape 1 og 10.500,9 kg P/år i etape 2 
ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledninger, jf. de efterfølgende tabeller. Beregningerne er 
vedlagt som bilag 1.1.7. 
 



 50

Tabel 13: BAT-beregninger. Fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produceret 
på anlægget i etape 1 

 
 
 
Tabel 14: BAT-beregninger. Fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produceret 
på anlægget i etape 2 

 
 
Det fremgår af ansøgningerne, at den samlede fosformængde fra produktionen er 5.109,9 kg 
P/år i etape 1 og 10.404,1 kg P/år i etape 2. Hermed er BAT overopfyldt med ca. 35 P/år i eta-
pe 1 og med ca. 97 kg P/år i etape 2.  
 
Vurdering 
Det vurderes ud fra beregningerne, at ejendommen overholder BAT for fosfor som angivet i 
Miljøstyrelsens ”Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af 
den bedste tilgængelige teknik (BAT)”. Der stilles derfor ikke vilkår om, at foderet skal tilsæt-
tes fytase, men der stilles vilkår om, at fosforindholdet i den samlede mængde husdyrgødning 
produceret på anlægget maksimalt må være 27,8, 20,5 og 23,0 kg P/DE/år for henholdsvis 
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smågrise, slagtesvin og søer i gyllebaserede staldsystemer og 29,2 og 25,4 kg P/DE/år for 
henholdsvis smågrise og søer i dybstrøelsessystemer.  
 
Miljøstyrelsen har udarbejdet Teknologiblade for råprotein og fosforindhold i sofoder, 
slagtesvinefoder og smågrisefoder. 
 
Der fastsættes vilkår som anvist i teknologibladene ”Råprotein i sofoder”, ”Råprotein i 
slagtesvinefoder” og ”Råprotein i smågrisefoder” for drift og egenkontrol. 
 
Vilkår for drift fastsættes som krav til henholdsvis den totale mængde N ab dyr pr. år for hver 
enkelt dyregruppe og etape. 
 
Forudsætningerne for beregningerne er følgende: 
 
Tabel 15: Forudsætninger for beregninger og resultat i etape 1. 

 Slagtesvin Søer Smågrise 

FE pr. kg tilvækst / FE pr. årsdyr 2,58 1064+456* 2,03 

Gram råpotein pr. FE 150 138 165 

Afgangsvægt, kg 107 - 32 

Indgangsvægt, kg 32 - 7,4 

Fravænningsvægt, kg - 7,4 - 

Antal fravænnede grise pr. årsso - 35 - 

Antal producerede / antal årsdyr 300 470 16.450 

Beregnet N ab dyr pr år pr. dy-
regruppe 

727 11.715 9.385  

*De 1064 er for drægtige søer og de 456 er for diegivende søer 
 
Tabel 16: Forudsætninger for beregninger og resultat i etape 2. 

 Slagtesvin Søer Smågrise 

FE pr. kg tilvækst / FE pr. årsdyr 2,60 1064+456* 2,03 

Gram råpotein pr. FE 150 138 164,5 

Afgangsvægt, kg 107 - 32 

Indgangsvægt, kg 32 - 7,4 

Fravænningsvægt, kg - 7,4 - 

Antal fravænnede grise pr. årsso - 35 - 

Antal producerede / antal årsdyr 1.200 950 33.250 

Beregnet N ab dyr pr år pr. dy-
regruppe 2.904 23.684 18.837 

*De 1064 er for drægtige søer og de 456 er for diegivende søer 
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Etape 1 
”N ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: 
N ab dyr pr. slagtesvin = ((( afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram 
råprotein pr. FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)), 
hvor afgangsvægt = slagtevægt x 1,31. 
 
Formlen ser derved således ud for slagtesvin 32-107 kg: 
N ab dyr pr. slagtesvin = ((107 – 32) x 2,58 x 150/6250) – ((107 – 32) x 0,0296) = 2,42 kg N 
pr. år fra slagtesvin. 
 
Hvilket medfører, at total kg N ab dyr for slagtesvin skal være mindre end 300 producerede 
svin x 2,42 kg N ab dyr pr. slagtesvin = 727 kg N pr. år fra slagtesvin 32-107 kg. 
 
”N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning: 
N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250) - 1,98 - (antal 
fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt × 0,0257). 
 
Formlen ser derved således ud: 
N ab dyr pr årsso = (((1064+456) x 138)/6250) - 1,98 - (35 x 7,4 × 0,0257) = 24,93 
kg N ab dyr pr. årsso. 
 
Hvilket medfører, at total kg N ab dyr for søerne skal være mindre end 470 årssøer x 
24,93 kg N ab dyr pr. årsso = 11.715 kg N pr. år fra søer. 
 
”N ab dyr pr. smågris” beregnes ud fra følgende ligning: 
(((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. 
FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0304 kg N pr. kg tilvækst)). 
 
Formlen ser derved således ud: 
N ab dyr pr. prod. smågris = (((32-7,4) x 2,03 x 165/6250)-((32-7,4) x 0,0304))= 0,57 kg N 
ab dyr pr. smågris. 
 
Hvilket medfører, at total kg N ab dyr for smågrisene skal være mindre end 16.450 prod. små-
grise x 0,57 kg N ab dyr pr. smågris = 9.385 kg N pr. år fra smågrisene. 
 
Etape 2 
”N ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: 
N ab dyr pr. slagtesvin = ((( afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram 
råprotein pr. FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)), 
hvor afgangsvægt = slagtevægt x 1,31. 
 
Formlen ser derved således ud for slagtesvin 32-107 kg: 
N ab dyr pr. slagtesvin = ((107 – 32) x 2,58 x 150/6250) – ((107 – 32) x 0,0296) = 2,42 kg N 
pr. år fra slagtesvin. 
 
Hvilket medfører, at total kg N ab dyr for slagtesvin skal være mindre end 1.300 producerede 
svin x 2,42 kg N ab dyr pr. slagtesvin = 2.904 kg N pr. år fra slagtesvin 32-107 kg. 
 
”N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning: 
N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250) - 1,98 - (antal 
fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt × 0,0257). 
 
Formlen ser derved således ud: 
N ab dyr pr årsso = (((1064+456) x 138)/6250) - 1,98 - (35 x 7,4 × 0,0257) = 24,93 
kg N ab dyr pr. årsso. 
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Hvilket medfører, at total kg N ab dyr for søerne skal være mindre end 950 årssøer x 
24,93 kg N ab dyr pr. årsso = 23.684 kg N pr. år fra søer. 
 
”N ab dyr pr. smågris” beregnes ud fra følgende ligning: 
(((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. 
FEsv/6250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0304 kg N pr. kg tilvækst)). 
 
Formlen ser derved således ud: 
N ab dyr pr. prod. smågris = (((32-7,4) x 2,03 x 164,5/6250)-((32-7,4) x 0,0304))= 0,57 kg 
N ab dyr pr. smågris. 
 
Hvilket medfører, at total kg N ab dyr for smågrisene skal være mindre end 33.250 prod. små-
grise x 0,57 kg N ab dyr pr. smågris = 18.837 kg N pr. år fra smågrisene. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt opfylder alle krav om BAT fodring. 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder 
Redegørelse 
Der er 11 udendørs fodersiloer til færdigfoder på 2 x 6, 10, 12, 14, 2 x 20 og 4 x 30 tons. De 
eksisterende siloer er metalfarvede stålsiloer. De nye siloer vil være hvide glasfibersiloer. De 
nye siloer på 6 tons vil være ca. 5 m høje. De nye siloer på 20 tons vil være ca. 7 m høje og 
de nye siloer på 30 tons vil være ca. 9 m høje. 
 
Alt foder bliver leveret som færdigfoder og blæses over i siloerne. Der anvendes 2 forskellige 
foderblandinger tilpasset søernes produktionscyklus, og 2 forskellige foderblandinger til små-
grisene og en enkelt foderblanding til slagtesvinene. Herved sikres en meget optimal fodring 
tilpasset de enkelte dyrs behov.  
 
Foderet snegles fra silo ind i en optagerstation, hvor det fordeles i de forskellige staldafsnits 
foderkasser. Dette sker 2-3 gange dagligt, afhængigt af hvilket staldafsnit der er tale om. Op-
fyldning startes manuelt og der tages altid en inspektionsrunde ved hver start, for at sikre at 
foderkasserne er lukket eller der ikke er foderspild. 
 
På fodersiloerne er der monteret cyklon/filterposer. De nye fodersiloer er parvis forbundet, så 
støv fra den silo der bliver fyldt blæses over i den anden silo og modsat. Der er derfor ingen 
støvgener for naboer i forbindelse med håndteringen af foderet. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de ansøgte tiltag vedrørende opbevaring og håndte-
ring af foder ikke sker en væsentligt øget påvirkning af omgivelserne. 

5.5 Energi- og vandforbrug 

5.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er naturlig ventilation i staldene 3, 5 og 8. I de øvrige stalde er der undertryksventilation, 
jf. tabel om ventilationsoplysninger. Alle ventilationsmotorer er nye lavenergimotorer eller nye-
re motorer. 
 
I det nye byggeri etableres der gyllekøling i den nye smågrise- og slagtesvinestald samt i den 
nye farestald og løbe-/drægtighedsstald. Overskudsvarmen vil blive anvendt til opvarmning af 
det nye staldanlæg og til varmt brugsvand. Overskudsvarme kan endvidere erstatte elopvarm-
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ning af vand til gulvvarme i nogle af de eksisterende stalde. Herved reduceres strømforbruget i 
det eksisterende anlæg.  
 
Alle farestalde inklusive ventilationsanlæggene vaskes efter hvert hold. Drægtighedsstaldene 
vaskes en gang årligt. Herved fjernes snavs m.v. der kan yde modstand og forøge strømfor-
bruget. Ventilationsanlægget er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at 
ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene og el-forbruget. 
 
I de nye stalde 6, 7 og 9 er udsugningsprincippet MultiStep®, der kombinerer trinløs styring 
med gruppevis styring af udsugningsenhederne i stalden. Klimacomputeren styrer én ventilator 
trinløst fra 0 til 100 %. Ved 100 % kobler MultiStep® den næste ventilator ind på 100 %, 
hvorefter den trinløst regulerede ventilator begynder forfra på 0 %. Med denne form for regu-
lering spares 50-70 % af det samlede elforbrug til ventilation sammenlignet med et traditionelt 
styret luftudtag. 
 
I drægtigheds- og farestaldene er der lys fra kl. 07 – 22. I løbe-/kontrolstalden er der lys fra 
kl. 07 – 22. I farestaldene anvendes der lavenergipærer i varmelamperne, og til belysning an-
vendes der lavenergilysstofrør. 
 
Alle de nye stalde er fuldt isolerede. De eksisterende stalde er også isolerede bortset fra stal-
dene 3, 5 og 8, der har naturlig ventilation med åben kip og fast net i den øverste del af faca-
derne. 
 
Der er egen vandboring på bedriften. Boringen har nr. 169.520. 
 
Vandbesparelse er opnået ved at placere drikkeventilerne over krybberne og under krybbernes 
overkant i fare- og løbe-/kontrolstaldene. Hos de løsgående drægtige søer i stald 5 og hos pat-
te- og smågrisene er der opsat drikkekopper. I drægtighedsstald 1 er der installeret aqua flow, 
hvilket medfører, at der konstant er 3 cm vand i krybberne. Der er således et meget lille vand-
spild. I løbe-/drægtighedsstald 6 etableres der drikkeventiler over krybberne. 
 
I eftersituationen er der overbrusningsanlæg over de løsgående dyr i drægtighedsstaldene og i 
den nye smågrise- og slagtesvinestald. Overbrusningsanlægget benyttes til køling (overbrus-
ning af dyrene) samt til iblødsætning af staldene før vask. Efterfølgende vaskes med højtryks-
renser og koldt vand. 
         

  Tabel 17: Energiforbrug 

Type Forbrug før 
Forbrug Eta-

pe 1 
Forbrug Eta-

pe 2 

Elforbrug 160.000 kWh  465.000 kWh 

Fyringsolie stuehus 2.500 l  2.500 l 

Fyringsolie stald 0 l  0 l 

Dieselolie til markbruget  6.500 l  7.500 l 
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Tabel 18: Vandforbrug 

Type Forbrug før 
Forbrug Eta-

pe 1 
Forbrug Eta-

pe 2 

Drikkevand inkl. vandspild 4.750 m³  11.500 m³ 

Vask af stald, overbrusning, 
iblødsætning m.v. 

475 m³   1.150 m³ 

Rengøring af markredskaber 50 m³  50 m³ 

Sprøjtning, markbrug 55 m³  65 m³ 

 
Vandindvindingsanlæg fremgår af bilag 1.9. 
 

5.5.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
I henhold til BREF-dokumentet er det BAT for svinestalde at reducere energiforbruget ved an-
vendelse af naturligt ventilationsanlæg eller optimering af udformningen af ventilationssyste-
met eller anvendelse af lavenergi-belysning. Desuden er det BAT at fokusere information om 
brug af energi på opvarmning og ventilering af opstaldningssystemet. 
 
BAT for vandforbrug er i henhold til BREF-dokumentet rengøring af stalde med højtryksrensere 
efter hver produktionscyklus eller udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget 
for at udgå spild eller registrering af vandforbrug gennem af forbrug eller detektering og repa-
ration af lækager. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der anvendes BAT vedr. energi forbrug (lavenergi belysning, 
temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor venti-
lation). Desuden vurderes det, at der anvendes BAT vedr. vandforbrug (brug af iblødsætnings-
anlæg og vask med højtryksrenser samt drikkenipler i drikkekopper). Ansøger har forholdt sig 
til mulighederne for at reducere vand- og energiforbruget og anvender BAT indenfor energi- og 
vandforbrug. Desuden bruges overskudsvarmen fra gyllekølingsanlægget til opvarmning i stal-
dene, derved anvendes der BAT. 
 
Med henblik på at sikre et lavt forbrug af vand og el stilles vilkår om, at nye ventilatormotorer 
skal være lavenergimotorer, at staldvask skal ske med højtryksrenser, samt om egenkontrol 
og kontrol af forbruget. 

5.6 Spildevand, samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra driftsbygninger og sanitært spildevand er beskrevet i nedenstående tabel.  
 
Der etableres et forsinkelsesbassin til tagvand, inden udledning i Bjerndrup Mølleå. Bassinet 
placeres efter nærmere dialog med ansøger.  Forsinkelsesbassinet har til formål at neddrosle 
vandmængderne, så der ikke sker for stor hydraulisk belastning af vandløbet. 
 
Marksprøjten fyldes på vaskepladsen og rengøres i marken. 
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Tabel 19: Spildevand 

Spildevandstyper 
m³ /år 
før udvi-
delse 

m³ /år 
efter eta-
pe 2 udvi-
delsen 

Afledes til 
Rense-

foranstaltning 

 

Gylle inkl. rengørings-
vand, drikkevandsspild 
mv. 

 

1.300 m³  

 

7.527 m³ 
Gyllebeholder - 

Vaskeplads, vaske-
vand 

50 m³ 50 m³ Gyllebeholder - 

Regnvand på vaske-
plads  

0 m³ 150 m³ Gyllebeholder - 

Sanitært spildevand 
fra stuehus 175 m³ 175 m³ 

Offentligt klo-
aksystem - 

Sanitært spildevand 
fra folkeholdsfaciliteter 0 m³ 50 m³  

Offentligt klo-
aksystem - 

Tagvand stuehus 160 m³ 160 m³ Bjerndrup Møl-
leå 

Ingen 

Tagvand eksisterende 
driftsbygninger 

3.900 m³ 7.500 m³ Bjerndrup Møl-
leå 

Ingen 

Tagvand nye drifts-
bygninger 

0 m³ 3.600 m³ 
Bjerndrup Møl-

leå 
forsinkelsesbassin 

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.6   
 
Vurdering 
Spildevand, der kan indeholde rester af organisk stoffer såsom drikkevandspild og vaskevand, 
ledes til gyllebeholder.  
Tagvandet fra de nye driftsbygninger ledes via forsinkelsesbassin til vandløb.  
 
Eftersom sanitært spildevand afledes til offentlig kloak, er der ingen udledninger af urenset 
spildevand fra ejendommen. 
 
Aabenraa kommune vurderer samlet, at de stillede vilkår sammen emde husdyrgødningsbe-
kendtgørelsens generelle regler om håndtering af spildevand samt tag- og overfladevand ikke 
vil medføre forurening af miljøet. 

5.7 Affald 

5.7.1 Generelt 

Redegørelse 
Der skal i henhold til gældende regler ske registrering af affald på stamkort. Reglerne findes i 
affaldsbekendtgørelsen (aktuelt bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011 om affald). 
Stamkortet er det format som affaldsproducenten skal kunne videregive sine oplysninger om 
egen affaldsproduktion på. Registreringen skal indeholde oplysninger om fraktion, art, mæng-
de og sammensætning af det producerede affald, herunder muligheder for yderligere sortering, 
samt indhold af visse miljøbelastende stoffer.  
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Der er udarbejdet en oversigt over affaldshåndteringen, både almindeligt affald og farligt af-
fald. Oversigten ses nedenfor.  
 
Tabel 20: Affald 

Affaldstype 
Opbeva-
rings-sted 

Transpor-
tør 

Modtagean-
læg 

Mængder 
pr. år 

EAK-
kode 

ISAG
-
kode 

Olie- og kemi-
kalieaffald: 

      

Spildolie 
I en 25 l 
dunk i 
maskinladen 

Egentranspo
rt 

Kliplev Auto- 
og Traktorser-
vice, Søgårdvej 
15, 6200 Aa-
benraa 

50 l 
13.02.0
8 

06.01 

Olietromle Maskinladen 
Egentranspo
rt 

Genbrugsplad-
sen Tumbøl, 
Møllegade 3, 
6200 Aabenraa 

1 stk. 
15.01.0
4 

56.20 

Olie- og 
brændstoffiltre 

Maskinladen Egentranspo
rt 

Genbrugsplad-
sen Tumbøl, 
Møllegade 3, 
6200 Aabenraa 

5 stk. 16.01.0
7 

06.05 

Blyakkumulato-
rer    Ingen 

16.06.0
1 05.99 

Rester af be-
kæm-
pelsesmidler 

   Ingen 02.01.0
5 

05.12 

Spraydåser 

Depot i ser-
vicebygning 
ved indgang 
til staldom-
rådet 

Egentranspo
rt 

Genbrugsplad-
sen Tumbøl, 
Møllegade 3, 
6200 Aabenraa 

200 stk. 
16.05.0
4 23.00 

Kanyler i særlig 
beholder 

I kanyleboks 
i servicebyg-
ning ved 
indgang til 
staldområdet 

Egentranspo
rt 

Apotek 1 boks 18.02.0
2 

05.13 

Tørbatterier – 
NiCd 

I spand i 
depot i ser-
vicebygning 
ved indgang 
til staldom-
rådet 

Tages med 
ifm afhent-
ning af dag-
renovation 

Ukendt 50 stk. 
20.01.3
3 77.00 

Tørbatterier – 
Kviksølv 

   Anvendes 
ikke 

20.01.3
3 

77.00 

Fast affald:       

Tom emballage 
(papir/pap) 

I 450 l mini-
container 
placeret i 
maskinlan-
den 

Knud Erik 
Heissel A/S, 
Planetvej 1, 
6300 Grå-
sten 

Ukendt 

Containe-
ren tøm-
mes ca. 
hver uge 

15.01.0
1 50.00 
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Tom emballage 
(plast) 

I 450 l mi-
nicontainer 
placeret i 
maskinlan-
den 

Knud Erik 
Heissel A/S, 
Planetvej 1, 
6300 Grå-
sten 

Ukendt 

Containe-
ren tøm-
mes ca. 
hver uge 

15.01.0
2 

52.0
0 

Bigbags af PE-
plast 

Maskinladen 
Egentranspo
rt 

Genbrugsplad-
sen Tumbøl, 
Møllegade 3, 
6200 Aabenraa 

60 stk. 
15.01.0
2 

52.0
0 

Europaller og 
éngangspaller af 
træ 

Maskinladen Egentranspo
rt 

Genbrugsplad-
sen Tumbøl, 
Møllegade 3, 
6200 Aabenraa 

50 stk. 15.01.0
3 

 

Lysstofrør og 
elsparepærer 

Depot i ser-
vicebygning 
ved indgang 
til staldom-
rådet 

Egentranspo
rt 

Genbrugsplad-
sen Tumbøl, 
Møllegade 3, 
6200 Aabenraa 

30 stk. 20.01.2
1 

79.0
0 

Overdæknings-
plast 

   Intet 02.01.0
4 

52.0
0 

Jern og metal Maskinladen 

H.L. Jern og 
Metal, Tre-
kanten 1A, 
6440 Augu-
stenborg 

Ukendt 1.000 kg 
02.01.1
0 

56.2
0 

Diverse brænd-
bart inkl. tomme 
medicinglas 

I 450 l mi-
nicontainer 
placeret i 
maskinlan-
den 

Knud Erik 
Heissel A/S, 
Planetvej 1, 
6300 Grå-
sten 

Ukendt 

Containe-
ren tøm-
mes ca. 
hver uge 

Afhæn-
gig af 
indhold 
/ 
15.01.0
7 

19.0
0 

Pap 

I 450 l mi-
nicontainer 
placeret i 
maskinlan-
den 

Knud Erik 
Heissel A/S, 
Planetvej 1, 
6300 Grå-
sten 

Ukendt 

Containe-
ren tøm-
mes ca. 
hver uge 

20.01.0
1 

50.0
0 

Papir 

I 450 l mi-
nicontainer 
placeret i 
maskinlan-
den 

Knud Erik 
Heissel A/S, 
Planetvej 1, 
6300 Grå-
sten 

Ukendt 

Containe-
ren tøm-
mes ca. 
hver uge 

20.01.0
1 

50.0
0 

Glas 

Depot i ser-
vicebygning 
ved indgang 
til staldom-
rådet 

Egentranspo
rt 

Genbrugsplad-
sen Tumbøl, 
Møllegade 3, 
6200 Aabenraa 

30 kg 20.01.0
2 

51.0
0 

Affaldshåndteringen fremgår af bilag 1.8 
 
Selvdøde og aflivede patte- og smågrise opbevares i en kølecontainer indtil afhentning. Selv-
døde og aflivede søer og slagtesvin opbevares på afhentningspladsen indtil afhentning. Afhent-
ningspladsen findes i hjørnet af marken nord for indkørslen og øst for Gråstenvej. De selvdøde 
og aflivede slagtesvin og søer lægges på betonspalter, så de er hævet fra jorden. Dyrene er 
overdækket af en kadaverpresenning. Der etableres beplantning, så dyrene kommer til at ligge 
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i skygge. Dyrene er ikke synlige fra offentlig vej. Afhentning sker efter behov og med dags 
varsel. Afhentning af døde dyr forventes at ske 1-2 gange ugentligt. EAK-koden er 02.01.02. 
 
Vurdering 
Affald skal opbevares, håndteres og bortskaffes efter de generelle regler, herunder efter Aa-
benraa Kommunes til enhver tid gældende regulativer og forskrifter. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forurening, samt at affaldshåndteringen ikke vil medføre forurening af 
miljøet eller give gener. 

5.7.1 BAT affald 

Redegørelse 
Affaldsproduktionen registreres og dokumentation for afleveret affald gemmes. Affaldsmæng-
den minimeres ved at omhyggelig i den daglige drift.  
 
Vurdering 
Ifølge referencedokumentet jf. bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og 
svineproduktion (BREF) er det BAT at planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom leve-
ring af materialer og fjernelse af produkter og spild. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring og bortskaffelse af affald overholder kommunens 
affaldsregulativ, og at der ikke er risiko for forurening eller gener fra affald fra produktionen. 
Dette betragtes som BAT, idet det er planlagt, hvor affald opbevares, samt bortskaffelsen af 
affald er planlagt. 
 

5.8 Olietanke 
Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette findes på 
kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Olietanken i maskinladen er en ståltank, og den står indendørs på støbt betonbund. Den ned-
gravede olietank er en cylindrisk ståltank, der udvendigt er belagt med glasfiberarmeret poly-
ester. 
 
Tabel 21: Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
dieselolie Aktiv 

Indendørs 
i maskin-

laden 
1.200 l 1987 385473 - 

Olietank til 
fyringsolie 

Aktiv Nedgravet 1.500 l 1986 365285 - 

Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.8 
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Vurdering 
Husdyrbrugets olietanke er omfattet af olietankbekendtgørelsen, som fastlægger reglerne for 
tankenes indretning, drift, vedligeholdelse og sløjfning med henblik på at sikre mod forurening. 
Kommunen fører tilsyn efter bekendtgørelsen med at reglerne overholdes. Husdyrbrugets olie-
tanke reguleres således ikke af miljøgodkendelsen. 
 
Aabenraa Kommune finder, at det ved vilkår bør sikres mod forurening fra oplag af olie. Derfor 
stilles der vilkår om, at olie skal opbevares således, at det ikke kan ledes til jord, grundvand, 
overfladevand eller afløbssystemer, his der måtte ske udslip. 

5.9 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Der er udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver, hvordan medarbejdere og ejer skal hand-
le i tilfælde af en række kritiske situationer, såsom brand, udslip af gylle, udslip af olie, kemi-
kalier eller sprøjtevæsker og ved strømsvigt. Beredskabsplanen er udarbejdet på den nuvæ-
rende bedrift, men vil blive opdateret, når udvidelsen har fundet sted. 
 
Før der bliver pumpet gylle fra forbeholdene til gyllebeholderne, kontrolleres det, om der er 
plads i gyllebeholderne. Derudover er der under pumpningen løbende opsyn. Sådan som for-
beholderne og gyllekanalerne er konstrueret, kan der ikke ske overløb ved udslusning af gylle 
fra staldene. 
 
Skulle uheldet være ude, og en gyllebeholder fx bryder sammen, og gyllen løber ud på de om-
givende arealer, vil en del af gyllen kunne sive ned gennem jorden. Værst tænkeligt kan gyllen 
sive ned i drænene eller løbe ned i Bjerndrup Mølleå. For at forhindre dette, vil der blive etab-
leret en jordvold på syd- og østsiden af gyllebeholder nr. 14, som til stadighed skal vedligehol-
des, så den sikrer mod afløb af gylle til ådalen (se visualiseringen nedenunder). 
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Omkring gyllebeholderne er der lukkede omfangsdræn og pejlebrønde, som bl.a. inspiceres i 
forbindelse med tømning af gyllebeholderne. Omfangsdrænets primære formål er at tjekke 
grundvandstanden, så beholderen ikke tømmes i niveau under grundvandsstand, idet tømning 
under grundvandsstand vil kunne forårsage brud på gyllebeholderens bundplade og dermed 
utæthed. 
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.14. 
 
Vurdering 
En væsentlig risikosfaktorer er uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Det er maskinstati-
onen, som står for udbringningen, er der mulighed for hurtig opsamling af spild ved over-
pumpning. 
Ved de nye gyllebeholdere etableres der en jord, som sikrer mod afløb til Bjerndrup Mølleå, 
hvis en gyllebeholder bryder sammen. 
 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening, er der pligt til straks at anmelde dette til 
alarmcentralen på tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsynsmyndigheden, Aaben-
raa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de beskrevne procedurer er taget de nødvendig for-
holdsregler for at imødegå eventuelle uheld.  

5.9.2 BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
Der er udarbejdet en beredskabsplan, hvori forholdsregler i forbindelse med rørbrud, uheld 
med gylle, brand m.v. er beskrevet. Anlægget tilses daglige, og der foretages service på an-
lægget efter behov. 
 
Vurdering 
I henhold til BREF (referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører inten-
siv fjerkræ- og svineproduktioner) er det BAT at have en nødfremgangsmåde til at håndtere 
ikke planlagte emissioner og hændelser. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at med de beskrevne tiltag, er anlægget godt sikret mod uheld 
og uforudsete hændelser, der kunne medføre forurening. Der stilles vilkår til etablering af bar-
riere omkring gylletanke, samt om udarbejdelse og ajourføring, samt opbevaring af bered-
skabsplan. 
 
Beredskabsplanen beskriver en nødfremgangsmåde til håndtering af uheld og driftsforstyrrel-
ser og dermed anvendes der BAT. 
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og mængder 
Redegørelse 
Der produceres to fraktioner af husdyrgødning på ejendommen, gylle og dybstrøelse. Gylle 
opbevares i gyllebeholdere. I etape to fjernes de to eksisterende beholdere, og der opføres to 
nye lagertanke. Dybstrøelse udmuges ca. hver 3. måned og køres enten i markstak eller direk-
te ud.  
 
Tabel 22: Husdyrgødning 

Stald nr. 
Staldtype 

(gulvtype) 

Husdyrgødning 

(fast/flydende) 

Mængde 
(m3) 

Før 

Mængde  

(m3) 

etape 1 

Mængde 
(m3) 

etape 2 

ST-136616 
Søer, 

dybstrøelse + 
fast gulv 

Dybstrøelse 

Flydende 

71 

141 

75 

147 

68 

134 

ST-136617 
Søer, delvis 
spaltegulv 

Flydende 767 
808 

430 

ST-136618 
Smågrise, 

Dybstrøelse 
Dybstrøelse 320 

459 
287 

ST-136619 
Slagtesvin, 
Dybstrøelse 

Dybstrøelse 87 
87 

0 

ST-136620 
Søer, 

dybstrøelse + 
spaltegulv 

Dybstrøelse  

Flydende 

437 

854 

461 

900 
402 

787 

ST-136621 
Søer, delvis 

spalter 
Flydende 0 

0 
2.567 

ST-136622 
Søer, delvis 
spaltegulv 

Flydende 0 
0 

1.204 

ST-136623 
Smågrise, 

Dybstrøelse 
Dybstrøelse 182 

296 
138 

ST-136624 

Smågrise, 
delvis spalte-

gulv 
Flydende 0 

0 

3.288 

Slagtesvin, 
fast gulv 

Flydende 0 
0 

612 

ST-136625 
Heste, fast 

gulv 
Dybstrøelse 23 

23 
23 

Årsproduktion  
Dybstrøelse  

Flydende 

1.120 

1.762 

1.401 

1.855 

918 

9.022 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de angivne mængder af produceret husdyrgødning svarer til 
normtallene for produceret gødning. 
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6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning og dybstrøelse 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
De eksisterende gyllebeholdere (LA-91753 og LA-91754) vil blive revet ned, når udvidelsen af 
etape 2 påbegyndes. 
 
Tabel 23: Opbevaringskapacitet 

 
Den beregnede årlige gødningsmængde ab lager plus vaske- og regnvand fra vaskeplads er 
9.222 m³ i eftersituationen. Der er en beregnet opbevaringskapacitet på ca. 12 måneder eks-
klusiv kanaler i etape 2. I etape 1 produceres der 2.055 m3 og der er 2.840 m3 opbevaringska-
pacitet. 
 
Dybstrøelse fra anlægget opbevares i markstak. Dybstrøelse opbevares i stalden, indtil det er 
kompostlignende, og kan lægges i markstak. Markstakkene overdækkes med fiberdug. Der 
muges ud ca. hver 3. måned.  
 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Type 
Opførelses-

år 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 
LA-91753 

800 
Sugetårn  
gyllevogn 

Perstrup 1987 Halm 28 0 

Gyllebeholder  
LA-91754 

2.040 
Sugetårn  
gyllevogn 

Spæncom 1993 Halm 72 0 

Gyllebeholder  
LA-91755 

5.000 
Sugetårn  
gyllevogn 

Ukendt Fremtidig Halm 0 45 

Gyllebeholder  
LA-91756 

5.000 
Sugetårn  
gyllevogn 

Ukendt Fremtidig Halm 0 46 

Gyllebeholder  
LA-91757 1.000 

Sugetårn  
gyllevogn Ukendt Fremtidig Halm 0 9 

Forbeholder/ 

ajlebeholder 
20 - - - Betonlåg - - 

Forbeholder/ 

ajlebeholder 
20 - - - Betonlåg - - 

Forbeholder/ 

ajlebeholder 
50 - - Fremtidig Betonlåg - - 

Forbeholder/ 

ajlebeholder 
50 - - Fremtidig Betonlåg - - 

I alt      100 100 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med 12 måneders opbevaringskapacitet på husdyrbruget 
er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og at husdyrbruget opflyder kravet til opbevaring af fly-
dende husdyrgødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

6.2.2 BAT vedr. opbevaring af husdyrgødning 

Redegørelse 
I forbindelse med etape 2 fjernes de to eksisterende gyllebeholdere (LA-91753 og LA-91754), 
og der opføres en beholder på 1.000 m3(LA-91757) og to beholdere på hver 5.000 m3(LA-
91755 og LA-91756)  
 
For hver gyllebeholder er der tale om: 
• en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
• at lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) 
• at beholderens bund og vægge er tætte 
• at der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• at gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning 
• beholderen er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm efter hver 

tømning). 
• Gyllebeholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen.  
 
BAT for opbevaring af fast husdyrgødning er i BREF beskrevet for gødningsstakke, der altid er 
placeret på samme sted, enten i anlægget eller på marken. Følgende er beskrevet som væren-
de BAT: 

- at anvende et betongulv med et opsamlingssystem og en beholder til afstrømningsvæ-
ske og,  

- at placere enhver nyopførelse af gødningslagerarealer hvor der er mindst chance for, at 
de kan forårsage gener over for receptor, der er følsomme over for lugt, idet der tages 
hensyn til afstanden til receptorerne og den fremherskende vindretning. 

 
For oplag i midlertidige stakke af gødning på marken er det BAT i henhold til BREF, at anbringe 
gødningsstakkene væk fra kvælstoffølsomme recipienter, såsom vandløb (inklusiv markdræn), 
som afstrømningsvæsken kan løbe ned i. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, samt at husdyr-
gødningen opbevares miljømæssig forsvarligt uden væsentlig risiko for miljøet.  
Det vurderes ud fra ovenstående, at der er BAT med hensyn til gødningsopbevaring jf. refe-
rencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svinepro-
duktion (BREF). 
 
Dybstrøelsen køres enten i markstak eller direkte ud, og med opbevaring af dybstrøel-
se(kompost) i markstak som beskrevet samt efter de stillede vilkår, vurderes det, at der an-
vendes BAT. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne indretning og drift sammen med de stillede 
vilkår lever op til BAT niveauet og sikrer en miljømæssig korrekt opbevaring af husdyrgødnin-
gen. Det oplyste overholder i øvrigt gældende regler på området.  
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6.3 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Maskinstation forestår udbringningen af gyllen og dybstrøelsen. Gyllen pumpes med mobil læs-
sekran fra gyllebeholderen. Gyllen udbringes med slæbeslanger. Der køres aldrig på vandmæt-
tet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er ingen stærkt hældende arealer og der 
holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbene. Udbringning af husdyrgødning sker kun på 
hverdage og ikke op til store fester (for så vidt, at der er kendskab hertil). Der benyttes ikke 
nedfælder. 
 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af gød-
ning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, 
sædskifte, vanding og planternes udbytte.  
 

6.3.2.  BAT Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik-
ker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag.  
 
En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jord-
brugets anvendelse af gødning og plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem. F. eks 
• udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage,  
• udbringningsmetoder (f. eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle),  
• nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur,  
• udbringningstidspunkter, der sikrer optimal optagelse i planter,  
• maksimale mængder husdyrgødning pr. ha og  
• krav til efterafgrøder. 
 
Det er BAT, i henhold til BREF, at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvand ved 
at afbalancere mængden af gødning med afgrødens krav, samt tage hensyn til de pågældende 
markers karakteristika. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne håndtering og udbringning er BAT, idet der 
laves mark- og gødningsplan og således tages hensyn til afgrødens behov og arealernes karak-
teristika. Der tages ved udbringning højde for vejrforhold mv. og terrænhældning ned mod 
vandløb, og med de stillede vilkår er det vurderet, at håndtering og praksis er i overensstem-
melse med gældende lovgivning og retningslinjer, og at der arbejdes på at undgå uheld, udslip 
og påvirkning af miljøet.  
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med pumpning, 
omrøring og udbringning af husdyrgødning.  
 
Lugtgener fra staldanlæg vurderes på grundlag af beregninger i ansøgningssystemet 
www.husdyrgodkendelse.dk, hhv. ny beregningsmodel for lugt og ”Vejledende retningslinjer 
for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde”, udgivet af Foreningen af Miljømed-
arbejdere i Kommunerne, maj 2002. Vurderingen tager udgangspunkt i den længste ge-
neafstand beregnet efter de to modeller. 
 
Geneafstanden for lugt beskriver den afstand fra stalden, hvor der kan forekomme så meget 
staldlugt, at det karakteriseres som ”væsentlige lugtgener”. Geneafstanden fastsættes under 
hensyntagen til forskellige områders følsomhed overfor lugt, jf. Skov – og Naturstyrelsens vej-
ledning om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. I vejledningen er anført vejle-
dende lugtgrænseværdier for de i boks 3 anførte områdetyper.  
 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens § 12 er 
fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkelt-
beboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand 
er større end den faktiske afstand, skal der meddeles afslag. 
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er alle stalde indtegnet og 1) den nærmeste enkeltbeboelse 
uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, 2) den nærmeste samlede bebyggelse og 
3) det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde markeret. It-ansøgningssystemet beregner ge-
neafstandene og de gennemsnitafstande. Lugtgeneafstandene er beregnet ved fuld 
besætning, hvor alle de eksisterende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Den nærmeste nabo uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren er Gråstenvej 62. 
Afstanden fra hjørne til hjørne er ca. 176 meter. Nærmeste samlede bebyggelse er Tumbøl, 
som er beliggende ca. 700 meter nord for husdyrbruget. Der er ca. 1 km til nærmeste byzone 
(Felsted), når der måles fra hjørne til hjørne. Der gøres opmærksom på, at beregningerne i 
nedenstående tabel 23 er baseret på et centerpunkt i en driftsbygning fremfor nærmeste hjør-
ne, hvilket medfører en længere afstand. 
 
Som det fremgår af tabellen herunder er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyggelse 
og byzone overholdt i etape 2. Resultatet af lugtberegningerne ses i nedenstående tabel. 
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Tabel 24: Resultat af lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
* ”0,00” i tabellen betyder, at geneafstanden er større end 1,2 x geneafstanden og er ikke opgivet i tabellen fra an-
søgningsskemaet. 
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Tabel 25: Afstande til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig – uddrag fra husdyrgodken-
delse.dk. 

 
Der er ikke andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzone, hvorfor 
kravene til geneafstanden i forbindelse med godkendelsen ikke skærpes. Den beregnede ge-
neafstand forøges, hvis der indenfor 300 meter fra byzone og lignende samt samlet bebyggel-
se eller 100 meter fra nabobebyggelse findes andre staldanlæg på andre ejendomme, hvor der 
produceres mere end 75 DE. Er der ikke andre staldanlæg anvendes geneafstandene uændret. 
 
Anlæg  
Det største lugtbidrag stammer fra dyreholdet i staldene og fra husdyrgødningen i staldene og 
gyllebeholderne. Lugtgenerne forsøges dog minimeret ved bl.a. at rengøre jævnligt i og om-
kring siloer og bygninger, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. Døde dyr håndteres efter 
reglerne og døde dyr afhentes senest 24 timer efter at dødsfald er konstateret. 
 
Lugtgeneafstandene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone beregnes derfor fra de 
enkelte bygninger. 
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Tabel 26: Lugtemission fra de enkelte dyretyper i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodkedel-
se.dk. 

 
 
Håndtering og udbringning af flydende husdyrgødning 
Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med håndtering og udbringning af husdyrgødning. 
 
I gyllebeholderne skal der altid være et tæt flydelag, der effektivt begrænser ammoniakemis-
sionen, bortset fra i forbindelse med omrøring og tømning. Flydelaget skal inspiceres minimum 
1 gang om måneden, dog flere gange ugentligt i forbindelse med omrøring og tømning og i 
forbindelse med retablering af flydelag indtil flydelaget atter er tæt. Det tætte flydelag reduce-
rer også lugtgenerne, men når gyllen omrøres og udbringes kan der være lugtgener. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at der ikke sker omrøring af gyllebeholderne undtagen lige før 
udbringning, og at gylleudbringning normalt kun sker på hverdage. 
 
Vurdering 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug, omfattet af husdyrbruglovens § 12 er fastlagt i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbeboelse, 
samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt by-
zone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand er større end den 
faktiske afstand, skal der gives afslag. 
 
Lugt fra gyllebeholderne, der overdækkes med flydelag, vil være meget minimal hen over året. 
Det er derfor kommunens vurdering, at lugt fra gyllebeholderne ikke vil være til gene for na-
boerne. 
 
Når gyllen omrøres og udbringes, kan der være lugtgener. Det er kommunens vurdering, at 
ansøger med de beskrevne procedurer tager tilstrækkeligt hensyn til de naboer, der kunne 
blive mest generet af dette. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at godkendelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener 
for nabobeboelserne, samlet bebyggelse og byzone, da genekriterierne er overholdt og at der 
sker en reduktion i den beregnede lugtemission. Det kan dog ikke afvises, at nabobeboelserne 
indenfor det beregnede konsekvensområde på 879 m kan opleve lugtgener fra anlægget og fra 
håndteringen af husdyrgødningen. 
 
Aabenraa Kommune fastsætter vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige lugtgener for 
de omkringboende, der forventes at være væsentligt større, end det kan forventes i følge an-
søgningen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt 
for afhjælpende foranstaltninger. Og at eventuelle udgifter hertil skal afholdes af bedriften.  
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7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Det er i ansøgningen oplyst, at der er indgået aftale med Mortalin om fluebekæmpelse, der 
sker i overensstemmelse med Statens Skadedyrlaboratoriums retningslinier. I alle staldafsnit 
anvendes der rovfluer efter behov. I undtagelsestilfælde anvendes godkendte kemiske be-
kæmpelsesmidler. 
 
Ejendommen har indgået aftale med Mortalin om opsætning og vedligeholdelse af 45 udvendi-
ge kasser med gift mod gnavere. 
 
Vurdering 
Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skade-
dyr (rotter mv.). 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende ud 
fra ovennævnte redegørelse. 

7.3 Transport  
Redegørelse 
Til- og frakørsel sker ad Gråstenvej. Transporterne sker typisk i tidsrummet mellem kl. 6-20, 
mens der i forbindelse med høst og udbringning af husdyrgødning vil kunne forekomme trans-
porter i aften- og nattetimerne. Der vil normalt blive udbragt husdyrgødning i april og maj 
samt august måned. 
 
I forbindelse med udvidelsen af besætningen vil der blive flere transporter til og fra ejendom-
men, men antallet øges ikke proportionalt med besætningens udvidelse, da der i mange tilfæl-
de vil medtages større mængder pr. transport. 
 
Tabel 27: Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 

transport 

Trans-
port-

middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 

transport 

Trans-
port-

middel 

Foder 40 32 tons Lastbil 86 32 tons Lastbil 

Halm 45 20 bigballer Traktor 45 20 bigballer Traktor 

Sækkevare, 
samt bigbags 10 - Lastbil 12 - Lastbil 

Fyringsolie 4 - Lastbil 5 - Lastbil 

Dieselolie 3 - Lastbil 3 - Lastbil 

Afhentning af 
smågrise 52 - Lastbil 104 - Lastbil 

Afhentning af 
slagtesøer 26 - Lastbil 52 - Lastbil 

Afhentning af 
slagtesvin 

26 - Lastbil 26 - Lastbil 
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Afhentning af 
døde dyr 

52 - Lastbil 60 - Lastbil 

Husdyrgødning 100 34 m3 Lastbil 260 34 m3 Lastbil 

Affald 52 - 
Lastbil / 

egen 
transport 

52 - 
Lastbil / 

egen 
transport 

Transporter i 
alt 

410   705   

Interne transportveje fremgår af bilag 1.10 og transportvej for gylletransporter vises på bilag 
1.13.  
 
Vurdering 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler.  
 
Husdyrbruget ligger hensigtsmæssigt for så vidt angår til- og frakørselsforhold. Transporter til 
og fra marker sker udenfor landsbyer samt passerer kun få beboelser langs vejen. 
  
For at mindske gener fra transport henstiller kommunen til, at transport skal foregå indenfor 
normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme udenfor disse tidspunkter, men 
skal søges begrænset.  
 
Det ansøgte vil betyde en forøgelse af forbruget af foder m.v. og dermed en øget mængde, der 
skal transporteres til og fra ejendommen. Forøgelsen af antallet af transporter er efter kom-
munens opfattelse ikke af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener for de om-
kringboende. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugtgener i 
forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 

7.4 Støj 
Redegørelse 
De væsentlige støjkilder på bedriften er ventilationsanlæggene, indblæsning af foder, samt 
transporter. 
 
    Tabel 28: Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Ventilationsafkast På staldene 1, 2, 6, 7 og 9 
Døgnet rundt, men 
med varierende 
belastning 

Fodringstider Svinestaldene 
Normalt kl. 07 – 18 
afhængig af staldaf-
snit 

Foderanlæg 
Foder indkøbes som færdig-
foder og blæses over i silo-
erne 

Normalt kl. 06 – 20 

Udkørsel af husdyrgødning  Ved gyllebeholderne 
Hovedregel kl. 06 - 
22, undtagelsesvis 
hele døgnet 
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Lastbiler m.v. 
På kørselsveje, ved ind-
/udleveringsramper, gylle-
beholderne m.v. 

Normalt kl. 06 – 20 

Støjkildernes placering fremgår af bilag 1.5, 1.7 og 1.10 
 
Vurdering 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgende i 
afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder og tra-
fik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i by-
mønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa er beliggende i Det åbne land, Øst og har driftsare-
aler beliggende i det samme område samt i Sønderborg Kommune. 
Kommuneplanen fastsætter for planens område Det åbne land, Øst ikke retningslinjer for støj-
belastning, der er til hindring for udvidelser/ændringer af landbruget.  
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støjudsen-
delse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af disse area-
ler. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa er beliggende i Det 
åbne land, Øst. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil være 
uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis boligom-
råder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, landsbyer. 
 
Afstanden til boligområder i områdecenter Felsted (planområde 1.2) samt til boliger i landsby-
en Tumbøl (planområde 1.8.010.L) er større end 1000 meter. På disse afstande kan der ikke 
opstå støjgener fra aktiviteter ved driftsbygningerne. 
 
Følgende planområder med boliger kan blive berørt af støj fra driftsarealer: 
Områdecenter Felsted (planområde 1.2): planområder 1.2.006.B, 1.2.005.B m. fl. samt plan-
område 1.2.002.M, idet driftsarealer grænser op til områderne eller ligger tæt på områderne. 
 
Planområder 1.2.006.B, 1.2.005.B m. fl.  er boligområder, og område 1.2.002.M er et bycen-
terområde. 
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Der stilles vilkår om overholdelse af støjgrænser svarende til Miljøstyrelsens vejledende støj-
grænser for beboelse i det åbne land og for støjfølsomme arealanvendelser i kommuneplanens 
områder nr. 1.2.006.B, 1.2.005.B og 1.2.002.M. 
 
Driftsarealer i Sønderborg Kommune 
Landbruget har væsentlige dele af driftsarealerne beliggende i Sønderborg Kommune. Udsen-
delse af støj fra kilder placeret i Sønderborg Kommune reguleres af denne kommune. 
Driftsarealerne i Sønderborg Kommune synes ikke at ligge i nærheden af boligområder. Det 
må derfor forventes, at aktuelle støjgrænseværdier, der vil blive håndhævet af Sønderborg 
Kommune, vil være støjgrænseværdierne gældende i det åbne land ved boliger. 

7.5 Støv 
Redegørelse 
I forbindelse med levering af foder, kan der forekomme støvudvikling. Dette er der taget højde 
for, ved at der på fodersiloerne er monteret cyklon/filterposer. De nye fodersiloer er parvis 
forbundet, så støv fra den silo der bliver fyldt blæses over i den anden silo og modsat. Der er 
derfor ingen støvgener for naboer i forbindelse med håndteringen af foderet. 
 
Vurdering 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til hen-
synsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at støvgener fra ejendommen ikke vil give anledning til væsent-
lige gener. Dog henvises der til god landmandspraksis, og at alle transporter til og fra ejen-
dommen, for at begrænse støvgener, skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktivite-
ter på ejendommen skal planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivel-
serne påvirkes mindst muligt. 

7.6 Lys 
Redegørelse 
På de eksisterende bygninger er der 4 udendørs lysstofarmaturer ved ind- og udlevering. På 
det nye anlæg er der 3 udendørs lysstofarmaturer placeret ved ind- og udleveringsstederne. 
Alle udendørs lys skal tændes og slukkes manuelt. 
 
Lysene kan ikke genere nogen udenfor ejendommen, da lysene vil blive afskærmet af beplant-
ning og øvrige bygninger. Der er således ingen fjernvirkninger af belysningen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige gener for 
omkringboende og heller ikke påvirke de landskabelige hensyn.  
 
Kommunen finder dog, at der bør sikres mulighed for myndighedsmæssigt indgreb heroverfor, 
hvorfor der fastsættes vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lyspåvirkning, 
som tilsynsmyndigheden finder væsentlig. For at forebygge lyspåvirkning, stilles endvidere 
vilkår om, at udendørs pladsbelysning, som er utilstrækkeligt afskærmet, ikke må vende direk-
te mod nabobeboelser. 

7.7 Ammoniak – generel reduktion 
 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra husdyrbrug omfattet af husdyrbrugslovens § 
12 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 
2007 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager 
i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 15 %. 



 74

 

Ammoniaktabet fra referencestaldsystemet og fra det valgte staldsystem er henholdsvis 
4.849,95 og 4.045,09 kg N/år for etape 1 og 6.615,46 og 5.714,45 kg N/år for etape 2.  
 
Tabel 26: Ammoniaktab fra ejendommen i etape 1 - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 
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Tabel 27: Ammoniaktab fra ejendommen i etape 2 - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 

Tabel 28: Beregning af generelt ammoniakreduktionskrav for etape 1 - uddrag fra det digitale 
ansøgningsskema. 
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Tabel 29: Beregning af generelt ammoniakreduktionskrav for etape 2 - uddrag fra det digitale 
ansøgningsskema. 

 
 
Vurdering 
Med det valgte staldsystem og de valgte virkemidler er det generelle ammoniakreduktionskrav 
på 15 % overholdt i både etape 1 og etape 2, idet beregninger er foretager med 30 % ammo-
niakreduktionskrav. Den årlige ammoniakemission fra anlægget er 684 kg N/år mindre end 
krævet i forhold til bedste staldsystem for etape 1 og 459 kg N/år mindre end krævet i forhold 
til bedste staldsystem for etape 2.  
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion 
Produktionen på Gråstenvej 61 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gødning), som 
indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved uhensigtsmæssig 
behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af luftbå-
ren kvælstof (ammoniakfordampning). 
 
Som en følge af bekendtgørelsens (bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug) be-
skyttelsesniveauer gælder for ammoniak et generelt reduktionskrav for godkendelsespligtige 
husdyrbrug. Det indebærer, at der i forbindelse med alle miljøgodkendelser er fastsat et gene-
relt standardkrav til reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager. For ansøgninger ind-
sendt i 2007 er kravet en 15 % reduktion. Kravet vedrører alene reduktion af den forøgede 
emission, altså ammoniakemissionen fra selve udvidelsen, samt for stalde der renoveres. Det 
fremgår af ansøgningen, at dette reduktionskrav er overholdt. 
 
Gennemførsel af etape 1, som er en effektivitetsforbedring i de eksisterende stalde vil betyde 
en beregnet forøgelse af ammoniakemmisionen fra ejendommen på ca. 501 Kg N/år til en 
samlet belastning på ca. 3.961 Kg N/år. 
 
Nybyggeriet og omlægningen af bedriften på Gråstenvej 61 i etape 2 medfører en beregnet 
meremission af ammoniak fra anlægget på 1.729 kg N/år, således at den samlede emission vil 
stige til 5.189 kg N/år.  
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et naturområ-
de belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssammensætning, 
fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor nælde, blåtop og 
vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og konkurrencesvage plantearter 
(såkaldte nøjsomhedsarter). 
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Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Resultatet 
bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtypernes tilstand æn-
dres. 
 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensætning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i form 
af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser bevirker 
således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder et stort antal 
lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen falder (”mikroklimaet” 
ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikroklima (dagsommerfugle, man-
ge biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
 
Følgende naturarealer har Aabenraa Kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort og 
luftfoto: 
 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 inden for/på udbringningsarealerne 
- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 inden for en radius af 1.000 m fra 

anlægget på Gråstenvej 61 
 
De besigtigede naturarealer omfatter Tumbøl Mose og tre vandhuller. Tumbøl Mose, der ligger 
ca. 1.000 m fra anlægget er beskrevet nedenfor under afsnittet ”§ 3 natur”.  Vandhullerne, 
som vurderes i væsentlig grad kun at blive påvirket af næringsstoffer fra udbringningsarealer-
ne, er ligeledes beskrevet nedenfor under ”§ 3 natur”. 
 
Naturarealerne er beskyttede i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Da ejendommen ligger tæt på kommunegrænsen vil arealer, som ligger i Sønderborg 
Kommune også kunne påvirkes af ammoniakemmisionen fra Gråstenvej 61, og Sønderborg 
Kommune har besigtiget og vurderet naturtyper, som ligger nær ejendommen eller arealerne. 
Det drejer sig om flere § 3 enge og § 3 søer. Derudover er natur beskyttet jf. § 7 i ”husdyr-
brugsloven”, internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV arter beliggende på 
den anden side af kommunegrænsen også vurderet af Sønderborg Kommune – se bilag 3. 
 
Vilkår stillet af Sønderborg Kommune er skrevet ind i godkendelsen i vilkårsdelen. 
 
Husdyrlovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering med 
ammoniak må den luftbårne ammoniakdeposition (nedfald) fra husdyrbrug til naturarealer om-
fattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lov nr. 1486 af 04.12.2009) ikke 
øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (bufferzone I). Er afstanden mellem anlæg og § 
7-området mellem 300 meter og 1.000 meter, må merbelastningen af ammoniak i naturområ-
det ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af antallet af andre husdyrbrug med mere 
end 75 DE, der ligger nærmere bruget og § 7 naturområdet end 1.000 meter (bufferzone II)). 
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende uden-
for internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
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5) Hede, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor internationale 
naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor internati-
onale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og brun-
vandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, der er 
fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse 
med habitatdirektivforpligtigelserne. Aabenraa Kommune er dog forpligtet til at foretage en 
konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre naturområderne den 
fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige tilfælde), kan kommu-
nen stille forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over ovennævnte fastsatte beskyt-
telsesniveauer. 
 

 
Kort 1: Arealer og ejendom i forhold til nærmeste § 7 naturområde, der ligger vest for ejen-
dommen. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Aabenraa Kommune har ved undersøgelser af registreringer, kort, luftfotos m.m. vurderet na-
turforholdene mht. § 7 omkring Gråstenvej 61. Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger læn-
gere end 1.000 meter væk fra nærmeste § 7 naturareal. 
 
Dermed udløses ingen lovmæssige krav i forhold til emission af ammoniak fra det ansøgte an-
læg med nybyggeri og udvidelse. 
 
De nærmeste § 7 arealer er delområder inden for et større moseområde, som hører under 
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Natura 2000 – Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, (se ovenstående kort 1). § 
7 arealerne består af områder med nedbrudt højmose og områder med hængesæk. Ifølge ba-
sisanalyserne for området trues områdernes naturværdier af udtørring, idet lavbundsarealerne 
afvandes via dybe vandløb og grøfter, samt dræn mod Bjerndrup Mølleå, hvilket fremmer til-
groning i vedplanter. Næringsberigelse via bl.a. nedbør, vandløb og overfladetilløb og luftbåren 
ammoniak truer ligeledes naturtilstanden og fremmer tilgroning i vedplanter. 
 
Det nærmeste § 7 område ligger 2,3 km nordøst for anlægget og er dermed beliggende uden 
for bufferzonebestemmelserne. En beregning af det ansøgte anlægs ammoniakdeposition i det 
nærmeste punkt af § 7 områderne viser en merdeposition på 0,0 kg N/år og en totaldeposition 
på 0,1 kg N/år efter gennemførsel af etape 2 (scenarieberegning 42219). I etape 1 er der lige-
ledes en merdeposition på 0,0 kg N/år, og der er en totaldeposition på 0,0 kg N/år (scenarie-
beregning 50843).  
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Aabenraa Kommune vurderer, med henvisning til afstanden og beliggenheden, der er modsat 
den dominerende vindretning, at projektets bidrag til luftbåren N-belastning i § 7 mosearealet 
ikke vil have nogen betydning. Andelen af den luftbårne N-belastning i området, som kommer 
fra bedriften, vil være marginal og uvæsentlig for naturtilstanden i mosen. I et notat fra Miljø-
styrelsen fremgår det, at det med de nuværende målemetoder ikke er muligt at påvise biologi-
ske ændringer ved merbelastninger på under ca. 1 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i områ-
det ligger omkring de 19 kg N/ha/år og overskrider dermed mosetypernes tålegrænse. Merbe-
lastningen fra anlægget er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, hvorfor det er kommunens vurdering, 
at hverken etape 1 eller etape 2 vil påvirke § 7 naturområdet med dets plante- og dyreliv ne-
gativt, og der stilles ingen vilkår i forhold til ammoniakbelastningen af § 7 området. 
 
 
§ 3 natur 
Jf. husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der forekommer 
andre naturarealer end ovennævnte ”§ 7-arealer”, som kan blive påvirket af ammoniakemissi-
onen fra Gråstenvej 61. 
 
Desuden gælder det jf. naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer ikke må 
ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarealer, at 
der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af husdyrbrug 
eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og der skal foretages 
en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uacceptabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Et kortudsnit af § 3 natur omkring Gråstenvej 61 er vist herunder som kort 2. 
 
Der må ikke ændres på beskyttet natur uden kommunens tilladelse. 
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Kort 2: Naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Små vandhuller og Bjerndrup 
Mølleå ligger inden for 1.000 m cirklen. 
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i nær-
heden af ejendommens anlæg og/eller ligger i tilknytning til ejendommens udbringningsarea-
ler. (jf. kort 2). 
 
Tumbøl Mose 
 

Tumbøl Mose (besigtiget marts 2009) 

Naturtype/undertype Pilesump 

Lokalitetsbeskrivelse Den kan betegnes som en pilesump. Mosen er 
mere eller mindre overgroet af især pilekrat 
og mellem de tætte bevoksninger er vegeta-
tionen holdt nede ved slåning. Her er den 
mere eller mindre våde bund bevokset af især 
græsser, mosser, lysesiv, og bredbladet dun-
hammer, som er næringstolerante arter. Der 
blev ved besigtigelsen ikke registreret næ-
ringsstoffølsomme arter, som f.eks. spag-
nummosser. Pilekrat er en meget almindelig 
naturtype, som er relativ ufølsom overfor 
luftbåren N-belastning og naturtypen priorite-
res derfor ikke højt. 

Lokalisering i forhold til anlæg Mosen ligger ca. 930 m nord for anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Mosen ligger ikke op til bedriftens arealer. 
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N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Mer-deposition etape 1: 0,0 kg N/ha/år 

Total-deposition etape 1: 0,1 kg N/ha/år 

Mer-deposition etape 2: 0,1 kg N/ha/år 

Total-deposition etape 2: 0,2 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år. Mosens tålegrænse ligger i 
den høje ende. 

Baggrundsbelastning Ca. 19 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag IV-arter Tumbøl Mose kan være raste- og ynglested 
for bilag IV-arter. 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan Tumbøl Mose er udpeget som et naturområde 
i kommuneplanen. 

Fredning Ingen fredninger. 

Vurdering Vegetationen i Tumbøl mose består overve-
jende af arter, der ikke påvirkes væsentligt af 
luftbåren kvælstof og den beregnede merbe-
lastning af N til mosen er meget lille og ube-
tydelig sammenlignet med at en merbelast-
ning på under 1 kg N/ha/år ikke vil medføre 
påviselige ændringer i den biologiske tilstand 
jf. Miljøstyrelsens nyhedsbrev nr. 8. Aabenraa 
Kommune vurderer således, at det ikke er 
relevant at stille skærpede krav til begræns-
ning af ammoniakemissionen fra det ansøgte 
anlæg, og der stilles ingen vilkår. 
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Foto 1: Billede fra Tumbøl Mose, fotoretning øst. 
 
Vandhuller 
Der er tre § 3 vandhuller, som ligger op til markerne FK 16, FK 17, FK 17-1 og FK18 ved Fel-
sted Kirke (matr. nr. 614 Felsted, Felsted). Vandhullerne er besigtiget i marts 2009. Placering 
er vist på nedenstående kort 3. 
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Kort 3: Vandhuller på udbringningsarealer ved Felsted Kirke. 
 
Vandhul 1  
Vandhul 1 ligger i skellet mellem markerne FK17, FK 17-1 og FK 18. Det er meget overgroet af 
træer, og vandspejlet ligger skyggefuldt og dybt i forhold til de omkringliggende marker, se 
foto 2 og foto 3. Vanddybden er lav og det vurderes, at vandhullet kan tørre ud i tørre perio-
der. Tidligere er der registreret padder i vandhullet, det drejer sig om butsnudet frø i 2001. 
Vandhullets naturtilstand er vurderet som moderat til ringe på besigtigelsestidspunktet især 
pga. overskygning og aflæsning af affald. Der er ingen bræmme anlagt omkring vandhullet på 
de tilstødende marker, og det vurderes på baggrund af hældningen mod vandhullet, at over-
fladevand forurenet med gødning fra marken kan løbe/sive til vandhullet og forringe dets na-
turtilstand. Aabenraa Kommune vurderer, at vandhullet kan være levested for padder, herun-
der bilag IV arter, og det vurderes ligeledes, at ansøger med etablering af en husdyrgødnings-
fri bræmme på 2 m omkring vandhullet vil kunne forbedre vandkvaliteten og dermed forbedre 
naturtilstanden også til gavn for potentielle paddearter.  
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Foto 2: Vandhul 1, fotoretning vest.   Foto 3: Vandhul 1, fotoretning syd. 
 
Vandhul 2  
Vandhul 2 ligger lysåbent i en lavning mellem mark FK 17 og FK 16. Der er et terrænfald fra 
markerne til vandhullet, og markerne er dyrket helt til kanten af vandhullet uden bræmmer. 
Vandkvaliteten var på besigtigelsestidspunktet dårlig med plumret og urent vand, som vurde-
res at skyldes forurening med næringsberiget overfladevand fra de tilstødende marker. Vand-
hullet naturtilstand er vurderet som ringe til dårlig især pga. forurenet vandkvalitet. Aabenraa 
Kommune vurderer, at vandhullet kan være levested for padder, herunder bilag IV arter, og 
det vurderes ligeledes at ansøger med etablering af en husdyrgødningsfri bræmme på 2 m 
omkring vandhullet vil kunne forbedre vandkvaliteten og dermed forbedre naturtilstanden også 
til gavn for potentielle paddearter.  
 

   
Foto 4: Vandhul 2, fotoretning syd.               Foto 5: Vandhul 2, fotoretning øst. 
 
Vandhul 3  
Vandhul 3 ligger på mark FK 16 i skellet til mark FK 17. Det er overgroet af tæt og delvis høj 
trævækst, som helt overskygger vandhullet. Vandspejlet ligger dybt med en stejl brink op til 
marken. Naturtilstanden er vurderet som ringe især pga. stejle brinker og skyggefulde forhold. 
Der er ingen bræmme anlagt omkring vandhullet.  
Aabenraa Kommune vurderer pga. de omtalte forhold, at vandhullet kun har ringe eller ingen 
betydning for padder, og der stilles derfor ingen krav til bræmmer omkring vandhullet. 
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Foto 6: Vandhul 3, fotoretning øst.          Foto 7: Vandhul 3, fotoretning nord. 
 
Der ligger enkelte vandhuller på arealerne i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommu-
nes beskrivelse og vurdering kan ses i bilag 3. Vurderingen er, at vandhullerne er poten-
tielle leve- og ynglesteder for padder, herunder bilag IV arten stor vandsalamander og 
der stilles vilkår om 5 m gødningsfri bræmme omkring det ene vandhul.  
 
For alle vandhullerne gælder det, at hvis de er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 591 
af 14. juni 2011 om randzoner med senere ændringer og kravene om randzone i denne 
lov er mere vidtgående end vilkår stillet i denne miljøgodkendelse, så træder randzonelo-
vens bestemmelser i stedet for de vilkår, der måtte væres stillet i denne miljøgodkendel-
se. 
 
Inden for en radius af 1.000 m fra anlægget ligger der endvidere et mindre antal vand-
huller, der ligeledes er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhullerne ligger 
typisk på dyrkede marker, men ikke op til eller i forbindelse med arealer, der tilhører 
ansøger. Der er ikke tidligere registreret padder i vandhullerne. De er ikke besigtiget, 
idet det vurderes, at den primære indflydelse på vandhullernes naturtilstand er de om-
kringliggende arealer og den måde arealerne dyrkes på med gødskning og sprøjtning, 
samt hvorvidt der er bræmmer omkring vandhullerne, der i givet fald vil minimere risiko-
en for overfladeafstrømning af overfladevand fra markarealet. Den luftbårne ammoniak 
vurderes at have sekundær betydning for vandhullernes naturtilstand, fordi depositionen 
af kvælstof på vandoverflader er begrænset sammenlignet med depositionen på vegeta-
tion, træer og buske, hvor overfladearealet til afsætning er meget større. 
 
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Det er kommunens vurdering, at vandhullerne og Tumbøl Mose ikke er næringsstoffattige 
naturområder, og at der ikke er behov for at stille særlige krav vedr. luftbåren ammoni-
akpåvirkning af vandhullerne og Tumbøl Mose fra anlægget.  
 
For vandhullerne begrundes det i at deposition af kvælstof på vandoverflader er forholds-
vis lille, og at naturtilstanden i vandhullerne primært afhænger af driften af de omkring-
liggende marker.  
 
For Tumbøl Mose er begrundelsen, at den beregnede merbelastning til mosen er meget 
lille og ubetydelig sammenlignet med, at en merbelastning på under 1 kg N/ha/år ikke vil 
medføre påviselige ændringer i den biologiske tilstand. 
 
Med hensyn til vandhullerne i tilknytning til udbringningsarealerne vurderes det, at ho-
vedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra de dyrkede arealer, 
dels som vand, der løber på jordoverfladen til vandhullerne, samt næringsberiget over-
fladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. På baggrund af hældningen ned 
mod vandhullerne stilles der vilkår om gødningsfri bræmme rundt om vandhul 1 og 
vandhul 2, som begge vurderes at være potentielle yngle og/eller rastested for paddear-
ter. Da terrænet har en hældning under 6 grader er det vurderet, at 2 m gødningsfri 
bræmme er tilstrækkelig til at sikre og på sigt forbedre vandhullernes naturtilstand. I de 
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tilfælde, hvor bestemmelserne i lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner med senere 
ændringer er mere vidtgående end vilkåret, træder randzonelovens bestemmelser i ste-
det for vilkåret. 
 
Enge 
To udbringningsarealer FK 18 og mark 16 grænser delvist op til beskyttede engarealer, 
se kort 2. Begge steder er der levende hegn eller vandløb mellem udbringningsareal og 
eng, og det vurderes at udbringning af husdyrgødning ikke påvirker engene negativt. 
Engene er endvidere ikke karakteriserede som særligt næringsstoffølsomme naturtyper. 
 
Vandløb 
Bjerndrup Mølleå løber syd for ejendommen i en mindste afstand på 80 m. Åen er be-
skyttet og pålagt 2 m bræmmer. Den løber til Søgaardsøerne og videre vestover gennem 
Sønderå i Vidåsystemet til Rudbøl Sø og Vadehavet. På strækningen ved Gråstenvej 61 
er Bjerndrup Mølleå ikke målsat, længere mod vest, nedstrøms og før Søgaardsøerne er 
den målsat som DVFI faunaklasse 5, målsætningen er pt. ikke opfyldt, idet den i øjeblik-
ket er i DVFI faunaklasse 4. 
 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a., at produktionen ikke medfører negati-
ve påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internatio-
nale naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV 
må ikke forringes. 
 
Sydøst for ejendommen i en afstand af ca. 4,5 km ligger EF-habitat- og EF-
fuglebeskyttelsesområdet Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (H83 og F68). Om-
rådet beskrives ikke nærmere her, idet afstanden er så stor, at meremmisionen af am-
moniak fra Gråstenvej 61 ikke vurderes at påvirke området. Vurderingen bygger på at 
deposition af ammoniak er negligerbar når afstanden fra kilden er ca. 3 km (Teknisk no-
tat, DMU, 2006). 
 
Nærmeste Natura 2000 område er EF-habitat- (H84) og EF-fuglebeskyttelsesområdet 
(F58) Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark. Området (H84 og F58) ligger 
i nærmeste punkt ca. 2,3 km nordvest for Gråstenvej 61. 
 
Ejendommen ligger nærmest den del af Natura 2000 området, som udgør Felsted 
Vestermark. Felsted Vestermark er en mosaik af skovbevokset tørvemose, nedbrudt 
højmose, hængesæk og brunvandede søer. I Natura 2000 området indgår også land-
brugsområder omkring moseområdet. 
 
Moseområdet med nedbrudt højmose og hængesæk trues jf. basisanalyse af tilgroning, 
svingende vandstand og udtørring. Hovedårsagen er, at moserne er drænede af dybe 
grøfter, som leder vandet sydpå mod Bjerndrup Mølleå. Dertil kommer eutrofiering pri-
mært fra luften (baggrundsbelastning ca. 19 kg N/ha/år), men også fra drænvand og 
store flokke af grågæs, som forekommer hvert år. Tilgroningen er ligeledes en truende 
faktor for de fleste fuglearter, som indgår i udpegningsgrundlaget (gælder for trane, rør-
høg, tinksmed, mosehornugle) (se nedenfor). 
 
I H84 og F58 indgår foruden Felsted Vestermark også Hostrup Sø og Assenholm Mose. 
 
Udpegningsgrundlaget for H84 og F58 er flg. naturtyper og dyrearter: 

• 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bred-
den 

• 6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
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• 7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 
• 7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
• 9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn 
• 91D0 Skovbevoksede tørvemoser 
• 91E0 Elle- og Askeskove ved vandløb, søer og væld 
• Stor vandsalamander 
• Mosehornugle 
• Rørdrum 
• Stor hornugle 
• Rørhøg 
• Trane 
• Havørn 
• Tinksmed 

 
Brunvandede søer og vandhuller, aktive højmoser og odder er nykonstaterede eller 
nyindvandrede forekomster af arter eller naturtyper, der vil kunne indgå i et kommende 
revideret udpegningsgrundlag. Hostrup Sø er Sønderjyllands eneste større hedesø og en 
af Danmarks største, survandede og næringsfattige søer. 
 
Søen er næringsfattig men truet af næringsberigelse, og vandet er brunligt på grund af 
de omgivende moseområder og søbundens tørvelag. Tidligere fandtes grundskudsplan-
terne lobelie, strandbo, sortgrøn brasenføde og pilledrager. I dag er kun strandbo tilbage, 
og søen domineres af arter af vandaks. Søen er blevet mere eutrof, og kun hvor der 
græsses er rester af den oprindelige vegetation bevaret. 
 
Hostrup Sø er 210 ha og målsat til god økologisk tilstand i udkast til Vandplan 4.1 for 
Vidå - Kruså. Den nuværende tilstand er moderat. 
 
I det flade terræn omkring Hostrup Sø er der hedeslette. Området med hede er ikke 
længere sammenhængende, men nord for Hostrup Sø er der flere små, spredte områder. 
Her har tidligere været højmose, som nu er tørret ud, og der er flere tørvegrave. Jord-
bunden nordøst for Hostrup Sø (Felsted Vestermark) består af ferskvandstørv i mere end 
1 m’s dybde, mens området nordvest for søen består af moræneler og smeltevandssand. 
På den sydøstlige side af søen er et fremtrædende randmoræneterræn, der rummer både 
løv- og nåleskov, samt det biologisk værdifulde område med overdrev, Bjergskov. Der 
skal udarbejdes en naturplan for Natura 2000 området, som ved gennemførelse sikrer, at 
udpegningsgrundlaget over tid opnår gunstig bevaringsstatus. 
 
Vurdering 
Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (H84 og F58), indeholder 
næringsstoffølsomme naturområder, som efter kommunens vurdering skal beskyttes 
mod yderligere ammoniakbelastning. Baggrundsbelastningen overstiger alene naturty-
pernes tålegrænser. 
 
Den beregnede merbelastning til den nærmeste næringsstoffølsomme naturtype for eta-
pe 2 er på 0,0 kg N/ha/år og totalbelastningen er beregnet til 0,1 kg N/ha/år. Den be-
regnede merbelastning til den nærmeste næringsstoffølsomme naturtype i etape 1 er på 
0,0 kg N/ha/år og totalbelastningen er beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Dermed vurderes det, 
at Gråstenvej 61 ligger tilstrækkeligt langt væk fra Natura 2000 området til at undgå en 
ammoniakpåvirkning, der ville kunne påvirke udpegningsgrundlaget negativt. Mer-
depositionen vurderes således at være så lav, at den ikke alene vil kunne medføre en 
målelig forringelse af udpegningsgrundlaget eller udgøre en hindring for at kunne opnå 
gunstig bevaringsstatus. Aabenraa Kommune stiller således ikke vilkår til begrænsning af 
ammoniakemission fra det ansøgte anlæg. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 
4.1 (se bilag 1.2.1, 1.2.2. og 1.2.3). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af 
oversigtskort herunder.  
 

 
Kort 4: Udbringningsarealer til ejendommen på Gråstenvej 61. 
 
Flere af udbringningsarealerne ligger i Sønderborg Kommune, som har vurderet dem 
med henblik på om der skal stilles særlige vilkår. Det gælder markerne 2, 3, 4, dele af 5-
0, dele af 6, 8-0, 10-0, 10-1, 15 se ovenstående kort 4. Arealgodkendelsen af aftalearea-
ler tilhørende Kværsballe 2, Gråsten, er udarbejdet af Sønderborg Kommune.  
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 101,11 ha udbringningsarealer i 
etape 1 og 99,87 ha udbringningsarealer i etape 2, heraf ejer ansøger 84,21 ha i etape 1 
og 82,97 ha i etape 1, og de resterende 16,89 ha er forpagtede arealer (se tabel 22). 
Forskellen i areal mellem de to etaper skyldes, at noget af det ejede udbringningsareal 
bliver bebygget i etape 2 (mark 5-0). 
 
Derudover afsættes der i etape 2 206,50 DE til biogasanlæg. 
 
Tabel 30: Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler. 

Ejede arealer 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

Antal DE og 
Gødningstype 

Randi Gaarde Hansen og 
Jan Jørgensen 

Gråstenvej 61, 
6200 Aabenraa 

84,21 (etape 1) 
82,97 (etape 2) 

116,15 
117,89 
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Forpagtede arealer 

Adresse 
Udbringningsareal 
ha 

Antal DE og 
Gødningstype 

Gråstenvej 54, 6200 Aabenraa 
(FK 15, FK 16, FK 17, FK 17 og FK 18) 

16,89 23,64 

Gylleaftaler 

Adresse 
Udbringningsareal 
ha 

Antal DE og 
Gødningstype 

Gråstenvej 60, 6200 Aabenraa 

(EJ 1 og EJ 2) 
8,04 

6,91 DE 
Dybstrøelse 

Kværsballe 2, 6300 Gråsten 

(HP1-HP6) 
43,29 

59,47 DE 
Svinegylle 

Tornhøjvej24B, 6200 Aabenraa  

(HK1 og HK2) 
7,38 8,02 DE 

Svinegylle 

I alt    
 
I etape 1 er det 200,92 DE på ejendommen. De 3 heste udgør 1,03 DE, og da de er ude-
gående i 12 mdr. uden for ejendommens udbringningsarealer, så produceres der samlet 
199,88 DE husdyrgødning, hvoraf 115,52 DE er dybstrøelse og 84,36 DE er gylle. Heraf 
fraføres 58,75 DE til gylleaftalerne med Gråstenvej 60, Kværsballe 2 og Tornhøjvej 24B. 
Til bedriftens egne og forpagtede arealer på 101,1 ha tilføres i etape 1 115,22 DE 
dybstrøelse og 25,61 DE gylle, i alt 141,13 DE. Harmonital 1,4 DE per ha. 
 
Tabel 31: Afsat husdyrgødning i etape 1- uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Der er 421,54 DE på ejendommen i etape 2. De 3 heste udgør 1,03 DE og da de er ude-
gående i 12 mdr. og uden for ejendommens udbringningsarealer, så produceres der sam-
let 420,51 DE husdyrgødning til udbringningsarealerne (etape 2), hvoraf 206,50 DE fra-
føres til biogasanlæg. Herudover fraføres 67,49 DE til to gylleaftaler og 6,91 DE afsættes 
i form af dybstrøelse til Gråstenvej 60. Tilbage er der 139,61 DE til 99,86 ha, hvilket sva-
rer til 1,4 DE/ha. 
 
Tabel 32: Afsat husdyrgødning i etape 2 - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Jordbund og dræning 
Ejendommens udbringningsarealer i Aabenraa Kommune er enten lerblandet sandjord 
(JB4) eller sandblandet lerjord (JB5). Nogle af arealerne i Sønderborg Kommune er hu-
musjord. 
 
De fleste af arealerne er drænede, men ingen er vandet. 
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Tabel 33: Ejet og forpagtet areal i etape 2. Alle marker vandes, hvor 9, 15, 16 og 17 er 
de eneste, der ikke er drænede. Eneste forskel i forhold til etape 1 er, at mark 5-0 i eta-
pe 1 er større (4,16 ha), da der ikke bygges på den i etape 1 - uddrag fra det digitale 
ansøgningsskema. 

 
 
Terrænhældning 
Der er ingen arealer med en hældning over 6 grader i forbindelse med ejendommens 
arealer. 
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Kort 5: Terrænhældninger over 6 grader i forhold til ejendommens arealer. 
 
 
Lavbundsarealer 
En mindre del af mark 16 er lavbundsareal i lavbundsklasse I (stor risiko for okkerudled-
ning).  
 

 
Kort 6: Lavbundsarealer og okkerklasser i forhold til ejendommens arealer. 
 
Okkerforurening er et problem i de vestløbende sønderjyske vandløb. Problemet skyldes 
udvaskning af jernforbindelser i jorden i forbindelse med dræning af landbrugsarealer og 
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tidligere tiders reguleringer (udretning) af vandløbene for at forbedre afvandingen. Ok-
kerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening 
ved oprensning af grøfter og vandløb eller rensning (spuling) af drænsystemer. Uddyb-
ning af vandløb og grøfter forøger okkerudvaskningen og er sammen med intensivering 
af grødeskæring ikke ønskelig, hvor vandløbet ligger i ”Naturområder” eller ”Områder 
med naturinteresser” (udpegninger i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune). 
 
Mark 16, som er lavbundsareal, er opgivet til hverken at være drænet eller med åbne 
grøfter på markniveau.  
 
Ingen af de ejede udbringningsarealer eller forpagtede udbringningsarealer er lavbundsa-
realer udpeget som ”VMPII-lavbundsarealer”, men en mindre del af mark 5-0 langs 
kommunegrænsen er udpeget som ”Øvrige lavbundsarealer”.  
 
VMPII-lavbundsarealer er potentielt egnede som vådområder og vurderes at kunne gen-
oprettes som vådområder med henblik på at kunne tilbageholde kvælstof. På ”Øvrige 
lavbundsarealer” kan der ved vandstandshævning genskabes områder med stor natur- 
og miljømæssig værdi. Udpegningen af lavbundsarealer har ingen betydning for, om om-
råderne fortsat kan drives jordbrugsmæssigt eller for mulighederne for at opføre nødven-
dige landbrugsbygninger. 
 
Målsatte søer 
Alle udbringningsarealerne ligger i opland til søer målsat i regionsplan 2005-2016 for 
Sønderjyllands Amt, eller i kommuneplanen for Aabenraa Kommune 2009. Ingen af ud-
bringningsarealerne ligger i opland til grusgravssøer. 
 
Kommunens mål for miljøtilstanden i vandløb og søer er bl.a. (Kommuneplan 2009): 

”- At hensynet til et alsidigt plante- og dyreliv i vandløb og søer ikke tilsidesættes.” 
  
Regionplan 2005 for Sønderjylland indeholder en lang række retningslinjer for beskyttel-
se af grundvand og kvalitet af overfladevand i vandløb og søer. Disse retningslinjer, mål-
sætninger og udpegninger er fortsat gældende frem til bortfald af disse som konsekvens 
af vandplanernes ikrafttræden. 
  
Af regionplan 2005 fremgår bl.a. følgende mål: 

”-   At tilstanden i de enkelte søer skal søges tilnærmet søens naturtilstand. Dette in-
debærer, at søerne skal have så klart vand som muligt, og sikres et naturligt og 
alsidigt dyre- og planteliv, der ikke eller kun svagt er påvirket af menneskelig ak-
tivitet. 

- At søernes målsætninger ikke må hindres som følge af direkte eller diffus tilførsel 
af forurenende stoffer. 

- At sikre overfladevandskvaliteten ved at bekæmpe og begrænse forurening med 
fx spildevand, okker, eller næringsstoffer som kvælstof og fosfor. 

- At foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af forurening, sker ved en af-
vejning af miljøets betydning og sårbarhed sammenholdt med de samfundsmæs-
sige omkostninger, hvor der i videst forstand tages hensyn til beskyttelsen af mil-
jøet.” 

  
Regionplanens mål er ledsaget af en række retningslinjer, der beskriver, hvordan der 
skal forvaltes i forhold til overfladevand og tilførsel af næringsstoffer. 

  
Retningslinje 6.4.1. ”Direkte eller indirekte tilførsel af forurenende stoffer til vandområ-
der skal nedbringes mest muligt, således at målsætningerne for vandområderne som 
minimum kan opfyldes.” 

  
Retningslinje 6.6.2. ”Begrænsning af næringstilførsel – Søer der er målsat med en miljø-
kvalitetsmålsætning skal sikres mod tilgroning og opfyldning som følge af tilførte næ-
ringsstoffer og partikulært materiale fra dyrkede arealer. I oplandet til målsatte søer skal 
direkte og diffuse tilledninger af fosfor søges nedbragt mest muligt ved anvendelse af 
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bedst anvendelige teknologi (BAT). Ved ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen i 
oplandet til en målsat sø skal det dokumenteres, at den ansøgte udvidelse ikke forøger 
fosfortilførslen til søen og helst nedbringes.” 
  
Regionplanens mål og retningslinjer afløses af de nationale vandplaner, som pt. ligger i 
udkast, og er gældende på den måde, at der ikke må gives tilladelse til noget, som vil 
stride imod de miljømål der er sat, eller som vil være til hindring for at miljømål ikke kan 
nås.  
  
Miljømålet i udkast til vandplan for Vidå-Kruså, hovedvandopland 4.1 er, at der skal op-
nås god økologisk tilstand. God økologisk tilstand defineres som en ”svag afvigelse fra en 
tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet (referencetilstanden).” 
 
Alle arealerne ligger i opland til de målsatte søer Store Søgård Sø og Lille Søgård Sø. 
 
Alle udbringningsarealer afvander til Vadehavet.  
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Ingen af arealerne i Aabenraa Kommune er beliggende op til beskyttede sten- og jorddi-
ger.  
 
Kommunegrænse 
Flere af udbringningsarealerne ligger i Sønderborg Kommune, som har vurderet dem 
med henblik på om der skal stilles særlige vilkår.  
 
Arealgodkendelsen af aftalearealer tilhørende Kværsballe 2, 6300 Gråsten er ligeledes 
udarbejdet af Sønderborg Kommune.  
 
Sønderborg Kommunes udtalelser vedrørende arealer kan ses i bilag 3. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at udbringningsarealet på 99,87 ha ejede/forpagtede og 
58,71 ha aftalearealer samt afsættelse af 206,50 DE til biogas og 1,03 DE til afgræsning 
harmonerer med husdyrholdet og er tilstrækkeligt til at opfylde harmonikravene i etape 
2. 
 
Aabenraa kommune vurderer ligeledes, at udbringningsarealet på 101,11 ha eje-
de/forpagtede arealer samt afsættelse af 58,75 DE til aftalearealer og1,03 DE til afgræs-
ning harmonerer med husdyrholdet og er tilstrækkeligt til at opfylde harmonikravene i 
etape 1. 

Arealanvendelse 

 
Redegørelse 
Som det fremgår af tabel 25, så anvendes der ikke udelukkende et sædskifte svarende til 
referencesædskiftet. Sædskifte er således valgt som virkemiddel til at nedbringe nitrat-
udvaskningen, hvorfor der vil blive stillet vilkår til sædskiftet. Endvidere er sædskiftet 
anvendt som et virkemiddel til at leve op til kravet om, at bedriften ikke må have en ud-
vaskning, der er højere end et planteavlsbrug. 
 
Husdyrbruget er omfattet af reglerne omkring sædskifte m.m. for ejendomme, hvor der 
må udbringes 1,4 dyreenheder per ha jf. husdyrbekendtgørelsen. 
 
Referencesædskiftet i det digitale ansøgningsskema er fastlagt som S4 for sandjorde 
(JB1-JB4) og som S2 for lerjorde.  
 



 

 

94

I den fremtidige drift har ansøger valgt, at der bliver anvendt et andet sædskifte for 
markerne 4 og 8-0. For disse to marker er der anvendt grundvandsædskiftet G10. 
Grundvandssædskifterne består af korn med stigende andel efterafgrøder. Disse efteraf-
grøder kaldes ”miljøgræs” fordi de ikke medregnes som efterafgrøder i Plantedirektora-
tets terminologi, og derfor heller ikke medfører reduktion i N‐kvoten. Et G10 sædskifte 
har et udvaskningsindeks på 65, og andelen af sædskiftet med miljøgræs er >95 %.  
 
Der stilles følgende vilkår til arealerne med et G10 sædskiftet: 
 
• Der skal hvert dyrkningsår etableres 100 % miljøgræs på arealerne.  

• Tilsynsmyndigheden (kommunen) skal hvert år kunne konstatere at efterafgrøderne er 
etableret korrekt på hele det pågældende areal med miljøgræs fra høst og frem til 1. fe-
bruar det følgende år.  

• Det er ansøgers ansvar at etableringen er vellykket  

• Der accepteres kun udlæg af græs i forbindelse med etablering af dækafgrøden dvs. 
udlæg af græs om foråret i vintersæd og udlæg efter høst af hovedafgrøden accepteres 
ikke.  

• Der er ingen krav til græsart.  

• Der må ikke anvendes gødning eller græssende dyr på arealet fra høst og frem til 1. 
februar.  

• Sædskiftet på arealerne må ikke indeholde bælgplanter.  
 
I den fremtidige drift har ansøger valgt, at der bliver anvendt et andet sædskifte for 
markerne 15 og 10-1. For disse to marker er der anvendt sædskiftet K13. Et sådan sæd-
skifte er vedvarende græs eller energiafgrøder som pil, elefantgræs og lignende, hvor 
andelen af græs, kløvergræs eller energiafgrøder er over 95 %. Udvaskningsindekset for 
et K13 sædskifte er 50. 
 
I den fremtidige drift har ansøger valgt, at der bliver anvendt et andet sædskifte for 
markerne 1, 12, 16, 17, FK15, FK16, FK17, FK17-1 og FK18. For disse ni marker er der 
anvendt sædskiftet S2 frem for S4. Udvaskningsindekset for et S2 sædskifte er 93 og der 
stilles vilkår om, at der ikke må være et højere udvaskningsindeks end 93 på arealerne. 
 
Sædskifterne nævnt ovenfor gælder både for etape 1 og etape 2. 
 
For at overholde krav om nitratudvaskning til grundvand anvendes 4,25 % ekstra efte-
rafgrøder i etape 2 og 5,5 % ekstra efterafgrøder i etape 1 i forhold til Plantedirektora-
tets krav. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal ske ved nedfældning. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt under forudsætning af, 
at de stillede vilkår for sædskiftet overholdes. 
 

Aftalearealer 

Husdyrbruget har tre aftaler om overførsel af husdyrgødning, hvilket fremgår af tabel 26. 
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Tabel 34: Aftalearealer - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
  
 
De 58,71 ha aftalearealer er angivet som værende i N-klasse 1-3 eller i P-klasse 1-3.  
 
Som det fremgår af kort 11 ligger aftalearealerne i nitratfølsomt indvindingsområde. 
 
Som det fremgår af tabel 5, så er aftalerne om overførsel af husdyrgødning på 8,04 ha, 
43,29 ha og 7,38 ha.  
 
Gylleaftalen på 43,29 ha modtager 5.904,32 kg N og 1.432,00 kg P svarende til 59,47 
DE. Ansøger udbringer dermed 1,37 DE/ha på gylleaftalen. Sønderborg Kommune har i 
2009 givet en særskilt § 16 arealgodkendelse til ejendommen, hvori de 59,47 DE gylle 
indgår. 
 
Gylleaftalen på 7,38 ha modtager 796,27 kg N og 193,20 kg P svarende til 8,02 DE. An-
søger udbringer dermed 1,09 DE/ha på gylleaftalen. Aabenraa Kommune har i 2009 givet 
en særskilt § 16 arealgodkendelse til ejendommen, hvori de 8,02 DE gylle indgår. 
 
Dybstrøelsesaftalen på 8,04 ha modtager 514,7 kg N og 194,6 kg P svarende til 6,91 DE. 
Ansøger udbringer dermed 0,86 DE/ha på gylleaftalen. Aabenraa Kommune har i 2009 
givet en særskilt § 16 arealgodkendelse til ejendommen, hvori de 6,91 DE dybstrøelse 
indgår. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at alle aftalearealerne skal være omfattet af en § 16 are-
algodkendelse samt at en sådan haves for alle tre gylleaftaler. 

Beskyttet natur 

Foruden påvirkningen med ammoniak fra husdyrbrugets anlæg kan naturen også påvir-
kes fra ejendommens udbringningsarealer. Det kan f.eks. være påvirkning af tilstødende 
naturarealer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning pga. tilførsel af nærings-
stoffer gennem diffusion i jordfasen, atmosfærisk deposition eller overfladeafstrømning af 
næringsstoffer.  
 
Ifølge Miljøstyrelsen kan der ved udbringning ske påvirkninger på over 1 kg N/ha/år ved 
atmosfærisk afsætning i op til 100 m fra markkanten (jf. MST’s skrivelse ”Bilag til notat 
om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 
2009”). Af Miljøstyrelsen vurderes det ikke muligt for kommunerne at beregne en rand-
påvirkning af udbragt husdyrgødning ved udvaskning af kvælstof og fosfor. Det vil dog 
være muligt at foretage en konkret vurdering af risikoen for overfladeafstrømning. Vur-
deres risikoen stor, kan der fastsættes krav om bræmmer eller lignende. 
 
Der er et lovkrav om nedfældning af flydende husdyrgødning på alle arealer med sort 
jord eller græsmarker uanset beliggenhed. 
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Redegørelse 
For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 7.8. 
 
Udbringningsarealerne ligger spredt. Alle ejendommens ejede eller forpagtede arealer 
ligger i opland til målsatte søer (Søgård Søerne). Udbringningsarealerne i Aabenraa 
Kommune, som grænser op til beskyttede vandløb, er hhv. mark nr. 11-1, 14-0, 16 og 
17, der grænser op til Felsted Bæk og mark nr. 5-0 og 6, der grænser op til Bjerndrup 
Mølleå, samt mark nr. 9, der grænser op til Ravnkær Bæk og Holbæk (se nedenstående 
kort). Vandløbene er underlagt kravet om 2 m udyrkede bræmmer jf. vandløbslovens § 
69. Felsted Bæk, Ravnkær Bæk og Holbæk er på visse strækninger rørlagte, og de dan-
ner alle tilløb til Bjerndrup Mølleå.  
 

 
Kort 7: Mark 9 støder op til Ravnkær Bæk. 
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Kort 8: Mark 11-1 14-0, 16 og 17 støder op til Felsted Bæk. 
 

 
Kort 9:Bjerndrup Mølleå, som på en lille strækning inden for Aabenraa Kommunes græn-
ser støder direkte op til mark 5-0 og 6.  
 
Bjerndrup Mølleå er ca. 1 km længere nedstrøms ejendommens arealer målsat med en 
DVFI værdi (Dansk VandløbsFauna Index, der giver et mål for miljøtilstanden ud fra 
sammensætningen af smådyr i vandløbet) på mindst 5. Målsætningen er ikke opfyldt 
(Regionplan 2005-2016). Ved seneste måling i 2003 havde den nærmeste målestation til 
arealerne på Gråstenvej 61 (st. nr. 425-6450,øst for vejbro ved Kværsballe) en DVFI 
værdi på 4. Den manglende målopfyldelse vurderes at skyldes hovedsageligt dårlige fysi-
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ske forhold med blød og sandet bund i vandløbet, grundet hårdhændet vedligeholdelse 
gennem mange år. Bjerndrup Mølleå er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod 
tilstandsændring. 
 
Der er på intet sted væsentligt terrænfald fra udbringningsarealerne til vandløbene, og 
det vurderes derfor at vandløbslovens og /eller randzonelovens krav om dyrkningsfri 
bræmmer, som ikke gødes eller sprøjtes er tilstrækkeligt til at hindre afdrift af pesticider 
og gødning, samt hindre erosion. Samtidig er der for arealerne i Aabenraa Kommune 
ingen vandløbsnære udbringningsarealer, som er klassificeret som lavbundsarealer eller 
vådområder, hvor risikoen for udvaskning og overfladeafstrømning er større.  
 
Bjerndrup Mølleå er overvejende påvirket af dårlige fysiske forhold og det vurderes på 
baggrund af ovenstående, at åen ikke vil blive påvirket væsentligt af næringsstoffer fra 
Gråstenvej 61´s udbringningsarealer beliggende i Aabenraa Kommune efter udvidelsen 
og der stilles ikke vilkår. 
 
Vurdering 
 
Vandhuller 
Med hensyn til vandhullerne i Aabenraa Kommune vurderes det, at hovedkilden til næ-
ringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra de dyrkede arealer, dels som vand 
der løber på jordoverfladen til vandhullerne, samt næringsberiget overfladevand der lø-
ber til via rodzonen på dyrkede arealer. Med baggrund i husdyrgødningsbekendtgørelsens 
§ 30, stk. 2, hvor der står, at husdyrgødning m.v. ikke må udbringes på en måde og på 
sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer over 100 
m² og kystvande stilles der vilkår om gødningsfri bræmme rundt om vandhul 1 og vand-
hul 2, som begge vurderes at være potentielle yngle og/eller rastested for paddearter. 
Da terrænet har en mod søerne, men en hældning under 6 grader, så er det vurderet, at 
2 m gødningsfri bræmme er tilstrækkelig til at sikre og på sigt forbedre vandhullernes 
naturtilstand. I de tilfælde, hvor bestemmelserne i lov nr. 591 af 14. juni 2011 om rand-
zoner med senere ændringer er mere vidtgående end vilkåret, træder randzonelovens 
bestemmelser i stedet for vilkåret. 
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Kort 10: Terrænforskelle mellem arealer og vandhuller. 
 
Moser 
Der er ingen moser (jf. kort 2) på eller op til husdyrbrugets udbringningsarealer. Tumbøl 
Mose ligger ca. 930 m nord for anlægget og denne er nærmere beskrevet i afsnit 7.8. 
Der er ikke sat vilkår for driften af udbringningsarealerne i forhold til mosen. 
 
Enge 
To udbringningsarealer FK18 og mark 16 grænser delvist op til beskyttede engarealer, se 
kort 2. Begge steder er der levende hegn eller vandløb mellem udbringningsareal og eng. 
Det vurderes derfor, at udbringning af husdyrgødning ikke påvirker engene negativt. En-
gene er endvidere ikke karakteriseret som særligt næringsstoffølsomme naturtyper. 
 
Vandløb og målsatte søer 
Vandløbene er følsomme overfor øget udledning og tilførsel af sand og næringsstoffer fra 
omkringliggende landbrugsarealer. Generelt er vandløbene præget af tidligere regulering, 
hårdhændet vedligeholdelse og okker. Bjerndrup Mølleå har ikke opfyldt målsætningen. 
 
For at sikre de beskyttede vandløb mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer samt øget sandvandring, som vil påvirke eksem-
pelvis laks og snæbels (bilag IV-art) leve- og ynglesteder blandt andet ved tilsanding af 
gydegrus, og dels for at sikre anvendeligheden af vandløb som spredningskorridorer for 
områdets dyre- og planteliv, samt for at sikre leve- og rastesteder for bilag IV-arter 
(herunder eksempelvis padder) samt til beskyttelse af habitatområdet Vadehavet er 
vandløbene beskyttet med 2 m bræmmer i henhold til vandløbslovens § 69. I de tilfælde, 
hvor bestemmelserne i lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner med senere ændringer 
er mere vidtgående, træder randzonelovens bestemmelser i stedet til. 
 
Både Lille Søgård Sø og Store Søgård Sø er i udkast til Vandplan 4.1 Vidå – Kruså målsat 
med en god økologisk tilstand i 2015. En god økologisk tilstand svarer til en svag afvigel-
se fra uberørte forhold. Den nuværende tilstand for Lille Søgård Sø er dårlig og for Store 
Søgård Sø er den moderat, og ingen af de to søer opfylder målsætningen. Målopfyldelsen 
er dog udskudt for begge søer, pga. intern belastning, hvilket kan være afgivelse af fos-
for fra søbunden eller dårlig vandkvalitet i opstrøms beliggende søer. Sedimentundersø-
gelser i Store Søgård Sø har endvidere påvist, at søen er påvirket af tungmetaller og or-
ganiske miljøfarlige forurenende stoffer.  
 
Da arealerne fra Gråstenvej 61 ikke er drænede eller grænser direkte op til tilløb til 
Bjerndrup Mølleå i form af grøfter og rørlagte vandløb vurderes det, at Lille Søgård Sø og 
Store Søgård Sø ikke påvirkes af næringsstoffer fra udbringningsarealerne. Der stilles 
ikke yderligere vilkår i forbindelse med målopfyldelsen i Lille Søgård Sø og Store Søgård 
Sø i hverken etape 1 eller etape 2. 
 

8.2 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har næsten alle ejede eller forpagtede udbringningsarealer beliggende inden for 
nitratfølsomme indvindingsområder. Kun mark 9 af de arealer, der ligger i Aabenraa 
Kommune, ligger uden for nitratfølsomme indvindingsområder (se kort 10). 
 
Alle de ejede og forpagtede arealer i Aabenraa Kommune ligger i et område med særlige 
drikkevandsinteresser. Trådsbøl-, Varnæs-, Bovrup- , Tumbøl-, Felsted- og Tornhøj 
Vandværkers indvindingsoplande omfatter udbredelsen af udbringningsarealerne. 
 
Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. Derfor kan der ifølge 
husdyrloven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, såfremt udvaskningen fra rod-
zonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i ansøgt drift. 
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Beregningen i ansøgningssystemet viser, at nitratudvaskningen fra rodzonen i etape 1 
ligger mellem 22 og 57 mg nitrat per liter, hvilket svarer til en belastning fra minus 22 til 
2 mg nitrat per liter. På det eneste areal (mark 12), hvor belastningen overstiger 50 mg 
nitrat pr. liter i ansøgt drift sker der ingen merbelastning, hvorfor udvaskningen lever op 
til kravene om ingen merbelastning i ansøgt drift. 
 
Tabel 35: N-udvaskning fra arealerne i ansøgt drift for etape 1 - uddrag fra det digitale 
ansøgningsskema. 

 
 
Tabel 36: Merbelastning hvad angår N-udvaskning i ansøgt drift for etape 1 - uddrag fra 
det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Efter 2. etape ligger nitratudvaskningen mellem 22 og 58 mg nitrat per liter, hvilket sva-
rer til en belastning på mellem minus 22 og 2 mg i forhold til nudrift. Forskellene mellem 
arealerne skyldes forskelle i jordbund og sædskifte. På det eneste areal (mark 12), hvor 
belastningen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i ansøgt drift sker der ingen merbelastning, 
hvorfor udvaskningen lever op til kravene om ingen merbelastning i ansøgt drift. 
 



 

 

101

Tabel 37: N-udvaskning fra arealerne i ansøgt drift for etape 2 - uddrag fra det digitale 
ansøgningsskema. 

 
 
Tabel 38: Merbelastning hvad angår N-udvaskning i ansøgt drift for etape 2 - uddrag fra 
det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Kravet om nitratudvaskning til grundvand er således overholdt både i etape 1 og etape 2.  
 
For at sikre, at udvaskningen ikke stiger i ansøgt drift, er det samlede areal med efteraf-
grøder i etape 2 øget med 4,25 % udover plantedirektoratets krav. I etape 1 er der tale 
om 5,5 % udover plantedirektoratets krav. 
 
Beregningerne i ansøgningssystemet viser, at ved de valgte sædskifter og ved brug af 
5,5 % ekstra efterafgrøder i etape 1 og 4,25 % ekstra efterafgrøder i etape 2, så vil ni-
tratudvaskningen fra rodzonen ikke overstige en udvaskning på 50 mg nitrat pr. liter el-
ler medfører en forøget merbelastning.  
 
Der er i ansøgningen er ikke valgt samme standard- og referencesædskifte, hvorfor der 
stilles vilkår til sædskiftet, idet sædskifte er valgt som virkemiddel til at nedbringe nitrat-
udvaskningen.  
 
For at sikre at nitratudvaskningen ikke øges væsentligt, stilles der vilkår om, hvor meget 
husdyrgødning, herunder andelen af dybstrøelse, der maximalt må tilføres arealerne. I 
etape 1 må der maksimalt tilføres 115,52 DE dybstrøelse og i etape 2 må der maksimalt 
tilføres 71,04 DE dybstrøelse.  
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Kort 11: Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomme indvindingsoplande. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af beregningen i ansøgningssystemet samt at 
der ikke foreligger indsatsplaner for områderne, at kravet til nitratudvaskning til grund-
vand er overholdt på baggrund af de valgte sædskifter samt at der er 5,5 % ekstra efte-
rafgrøder i etape 1 og 4,25 % ekstra efterafgrøder i etape 2.  
 

8.3 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet. Når kvælstoffet er 
nået ud i vandløbene, er reduktionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den 
kvælstof, der føres til vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvæl-
stofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). 
Føres vandet gennem søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg 
N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
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mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne afvander via Bjerndrup Mølleå til Søgårdsøerne og derfra videre til 
Sønderåsystemet og videre til Vidå, Rudbøl Sø og Vadehavet. Sønderåen er målsat med 
en DVFI værdi på mellem 5-7. Målsætningen tager sigte mod at beskytte og ophjælpe 
den alsidige flora og fauna, som naturligt er tilknyttet denne type vandløb.  
 
Målsætningen for Sønderåen er opfyldt, idet en måling i både 2007 og 2008 har vist en 
DVFI værdi på 7 (st. nr. 425-1250 Nord for Rens), hvilket er den højeste værdi, et vand-
løb kan få. Målsætningen er derfor opfyldt (Regionplan 2005-2016).  
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger inden for områder, der 
er udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3.  
 
Tabel 39: Udvaskning fra ejendommen i etape 1 med 6 % ekstra efterafgrøder - uddrag 
fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Tabel 40: Udvaskning fra ejendommen i etape 1 med 5 % ekstra efterafgrøder - uddrag 
fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Tabel 41: Udvaskning fra ejendommen i etape 2 med 4 % ekstra efterafgrøder - uddrag 
fra det digitale ansøgningsskema. 
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Tabel 42: Udvaskning fra ejendommen i etape 2 med 5 % ekstra efterafgrøder - uddrag 
fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Ansøger har ligeledes indsendt en fiktiv beregning for udvaskningen svarende til et plan-
teavlsbrug. Den fiktive beregning forefindes i ansøgningsskema 25367 i  husdyrgodken-
delse.dk. Den beregnede udvaskning for et planteavlsbrug i skema 25367 er beregnet til 
54,7 kg N/ha/år. 
 
Tabel 43: Udvaskning fra ejendommen, hvis det var et planteavlsbrug - uddrag fra det 
digitale ansøgningsskema nr. 25367. 

 
 
Udvaskningen svarende til et planteavlsbrug på 54,7 kg N/ha år ligger mellem udvask-
ningen i etape 1, når der vælges mellem 5 % og 6 % efterafgrøder. Da det digitale an-
søgningsskema ikke kan beregne efterafgrøder med decimaltal, så er det oplyst, at deci-
maltal skal beregnes som interpolering mellem resultatet fra 2 skemaer. 
 
Som det ses af ovenstående, så svarer en procent ekstra efterafgrøde til en reduceret 
udvaskning på 0,4 kg N/ha. Det betyder, at 0,1 kg N/ha i det beregnede tilfælde svarer 
til 0,25 %. Det medfører, at en udvaskning svarende til planteavlsniveauet på 54,7 kg 
N/ha opnås med 5,5 % ekstra efterafgrøder, da 5 % ekstra efterafgrøde giver en ud-
vaskning på 54,9 kg N/ha/år og 6 % ekstra efterafgrøde giver en udvaskning på 54,5 kg 
N/ha/år. 
 
Ansøger har opfyldt kravene til udvaskning i etape 1 ved at have 5,5 % ekstra efteraf-
grøder. 
 
Udvaskningen svarende til et planteavlsbrug på 54,7 kg N/ha år ligger ligeledes mellem 
udvaskningen i etape 2, når der vælges mellem 4 % og 5 % efterafgrøder.  
 
Som det ses af ovenstående, så svarer en procent ekstra efterafgrøde til en reduceret 
udvaskning på 0,4 kg N/ha. Det betyder, at 0,1 kg N/ha i det beregnede tilfælde svarer 
til 0,25 %. Det medfører, at en udvaskning svarende til planteavlsniveauet på 54,7 kg 
N/ha opnås med 4,25 % ekstra efterafgrøder. 
 
Ansøger har opfyldt kravene til udvaskning i etape 2 ved at have 4,25 % ekstra efteraf-
grøder. 
 
Arealerne ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden er mellem 76 og 
100 procent, dvs. at 76-100 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive nedbrudt/fjernet 
fra jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. 
 
For etape 1 og etape 2 er der i ansøgningssystemet og med ovenstående interpolering 
beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 54,7 kg N/ha/år. Med det høje redukti-
onspotentiale i området betyder det, at der reelt vil udvaskes maksimalt 0,24 * 54,7 = 
13,1 kg N/ha/år.  
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Det er muligt at beregne udvaskningen for nudriften og således vide, hvorvidt udvask-
ningen på 13,1 kg N/ha/år er højere i ansøgt drift i forhold til nudrift.  
 
Udvaskningen fra et planteavlsbrug er beregnet til 54,7 kg N/ha/år. For at få en udvask-
ning svarende til et planteavlsbrug har det været nødvendigt at etablere flere ekstra ef-
terafgrøder. Det er således nødvendigt at have 5,5 % ekstra efterafgrøder i etape 1 og 
4,25 % ekstra efterafgrøder i etape 2. Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand 
er dermed overholdt. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da der sker et fald i udvaskningen, som følge af at der anvendes 5,5 % og 4,25 % ekstra 
efterafgrøder, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil ændre tilstand i nega-
tiv retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Gråstenvej 61. 
 
Beregning af udvaskning er forudsat at dyretrykket i ansøgt drift fastholdes. Dybstrøelse 
har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyttelsesgraden af dybstrøelse er 45 %, 
mens den for svinegylle er 70 %. Forudsætningen for beregningerne på udvaskning af 
nitrat vil ikke være overholdt, hvis der produceres mere dybstrøelse end det, der fremgår 
af ansøgningen. Dvs. for at sikre, at der ikke sker en forøget udvaskning stilles vilkår om, 
at der ikke må produceres mere dybstrøelse end det ansøgte (115,52 DE i etape 1 og 
71,04 DE i etape 2 samt at der ikke må udbringes mere end 64,13 DE på ejendommens 
ejede og forpagtede arealer i etape 2, da der afsættes 6,91 DE dybstrøelse til en aftale 
om overførsel af husdyrgødning). 
 
Endvidere er udvaskningen en forudsætning af, at der er ansøgt om andre sædskifter 
end referencesædskiftet. 
 
Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur er tilstrækkelige til at sikre 
øvrige vandhuller og naturarealer mod næringsstoffer fra overfladevand. 
 

8.4 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs 
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst 
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde 
fosfor er særlig dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for 
udvaskning af fosfor stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset 
jernindhold, dvs. på lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der 
fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyrbrugs-
projekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er 
overbelastet med fosfor. Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter 
ikke oplandene til Natura 2000 søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter. 
 
Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger inden for områder, som af-
vander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskud må ikke 
øges på lavbundsarealer, der er drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af 
jern. Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan doku-
menteres fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke 
tilført fosfor i handelsgødning. 
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Harmoniarealer der ligger i oplande til fosforfølsomme søer vil som hovedregel gælde 
samme beskyttelsesniveau, som gældende i forhold til marine Natura 2000 områder med 
de samme fosforklasser. 
 
De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
I forhold til sårbare naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte 
søer, grusgravssøer og fjorde) uden for Natura 2000 områder kan kommunen, hvis det 
vurderes nødvendigt, skærpe beskyttelsen. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt hhv. 3.810 kg P (etape 1) og 3.592 kg P (i etape 2) samlet til alle ejede 
og forpagtede marker i begge kommuner i ansøgt drift. Ifølge ansøgningen får arealerne 
derved et fosfor overskud på hhv. 17,0 kg P/ha (etape 1) og 15,3 kg P/ha (etape 2). 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 1.299 kg fosfor i etape 1 
og 6.812 kg fosfor i etape 2. 
 
Bedriftens arealer afvander via Bjerndrup Mølleå gennem Lille Søgård Sø og Store Søgård 
Sø, og videre vestover til Vidåsystemet, Rudbøl Sø og Vadehavet. 
 
Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 
2000, der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk, er overbelastet med fosfor. 
Derfor skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles yderligere krav til fosforoverskud-
det på bedriften end de generelle krav til harmoniarealer. 
 
Søer er sårbare overfor tilførsel af fosfor, og oftest er søer, der er overbelastede med 
fosfor præget af masseopblomstringer af alger og uklart vand til følge.  
 
Alle de ejede og forpagtede udbringningsarealer ligger i oplandet til Lille og Store Søgård 
Sø. Både Lille Søgård Sø og Store Søgård Sø er i udkast til Vandplan 4.1 Vidå – Kruså 
målsat med en god økologisk tilstand i 2015. En god økologisk tilstand svarer til en svag 
afvigelse fra uberørte forhold. Den nuværende tilstand for lille Søgård Sø er dårlig og for 
Store Søgård Sø er den moderat i forhold til klorofylindholdet, hvorfor ingen af de to søer 
opfylder målsætningen. Hvad angår fosfor er der ligeledes problemer. Målopfyldelsen er 
udskudt for begge søer, pga. intern fosforbelastning, hvilket kan være afgivelse af fosfor 
fra søbunden eller dårlig vandkvalitet i opstrøms liggende søer. Sedimentundersøgelser i 
Store Søgård Sø har endvidere også påvist, at søen er påvirket af tungmetaller og orga-
niske miljøfarlige forurenende stoffer.   
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Kort 12: Bedriftens arealer i forhold til oplande til målsatte søer. 
 
Da det ikke kan kvantificeres hvor stor en del af fosforoverskuddet, der reelt vil tilføres 
recipienten, må vurderingen af om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet 
eller yderligere, målrettede vilkår, baseres på en vurdering af ”worst case” situationen 
(jf. MST’s digitale vejledning). 
 
Ejendommens arealer ligger i oplandet til Lille Søgård Sø. 
Oplandet til Lille Søgård Sø er    3.534 ha 
Andel, der er dyrket (82 %)   2.898 ha 
Andel, der er udyrket (18 %)   636 ha 
 
Tabel 44: Beregning af fosforudvaskning til Lille Søgård Sø. 

Lille Søgård Sø 
 Etape 1 Etape 2 
Husdyrbrugets oplandsareal 101,11 ha 99,86 ha 
Overskud pr. ha 17,0 kg P/ha 15,3 kg P/ha 
% forøgelse i godkendelsesperioden 
(15,3*8/2000)*100 for etape 2 

6,8 % 6,12 % 

Worst case udvaskning 1 kg P/ha 1 kg P/ha 
Worst case påvirkning fra husdyrbruget 
(1*99,86*0,0612) for etape 2 

6,88 kg 6,11 kg 

Belastning af søen 
Kg P fra landbrugsarealet i oplandet til Lille Sø-
gård Sø (2.898 ha * 0,2 kg P/ha) 

579,58 kg P 579,58 kg P 

Kg P fra udyrket areal i oplandet til Lille Søgård 
Sø (636 ha * 0,08 kg P/ha) 

50,89 kg P 50,89 kg P 

Øvrige kilder - - 
Samlet belastning 630,47 kg/år 630,47 kg/år 
Husdyrbrugets del 
(6,11/630,47)*100 for etape 2 1,09 % 0,96 % 

Regnet som eksempel i MST’s elektroniske husdyrvejledning 
(http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Fosfor.ashx#Husdyrvejledning.Fosfor+-
+Vurdering_Konkret_vurdering_af_påvirkning_af_overfladevande_med_fosfor_5) 
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Ejendommens arealer ligger i oplandet til Store Søgård Sø. 
Oplandet til Store Søgård Sø er    4.471 ha 
Andel, der er dyrket (76 %)   3.398 ha 
Andel, der er udyrket (24 %)   1.073 ha 
 
Tabel 45: Beregning af fosforudvaskning til Store Søgård Sø. 

Store Søgård Sø 
 Etape 1 Etape 2 
Husdyrbrugets oplandsareal 101,11 ha 99,86 ha 
Overskud pr. ha 17,0 kg P/ha 15,3 kg P/ha 
% forøgelse i godkendelsesperioden 
(15,3*8/2000)*100 for etape 2 

6,8 % 6,12 % 

Worst case udvaskning 1 kg P/ha 1 kg P/ha 
Worst case påvirkning fra husdyrbruget 
(1*99,86*0,0612) for etape 2 

6,88 kg 6,11 kg 

Belastning af søen 
Kg P fra landbrugsarealet i oplandet til Store Sø-
gård Sø (3.398 ha * 0,2 kg P/ha) 679,59 kg P 679,59 kg P 

Kg P fra udyrket areal i oplandet til Store Søgård 
Sø (1.073 ha * 0,08 kg P/ha) 

85,84 kg P 85,84 kg P 

Øvrige kilder - - 
Samlet belastning 754,43 kg/år 754,43 kg/år 
Husdyrbrugets del 
(6,11/754,43)*100 for etape 2 

0,91 % 0,81 % 

Regnet som eksempel i MST’s elektroniske husdyrvejledning 
(http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Fosfor.ashx#Husdyrvejledning.Fosfor+-
+Vurdering_Konkret_vurdering_af_påvirkning_af_overfladevande_med_fosfor_5) 
 
Ejendommens arealer ligger i oplandet til Rudbøl Sø. 
Oplandet til Rudbøl Sø er     110.000 ha 
Andel, der er dyrket    88.000 ha 
Andel, der er udyrket    22.000 ha 
 
Tabel 46: Beregning af fosforudvaskning til Rudbøl Sø.  

Rudbøl Sø 
 Etape 1 Etape 2 
Husdyrbrugets oplandsareal 101,11 ha 99,86 ha 
Overskud pr. ha 17,0 kg P/ha 15,3 kg P/ha 
% forøgelse i godkendelsesperioden 
(15,3*8/2000)*100 for etape 2 6,8 % 6,12 % 

Worst case udvaskning 1 kg P/ha 1 kg P/ha 
Worst case påvirkning fra husdyrbruget 
(1*99,86*0,0612) for etape 2 6,88 kg 6,11 kg 

Belastning af søen 
Kg P fra landbrugsarealet i oplandet til Rudbøl 
Sø (88.000 ha * 0,2 kg P/ha) 

17.600 kg P 17.600 kg P 

Kg P fra udyrket areal i oplandet til Rudbøl Sø  
(22.000 ha * 0,08 kg P/ha) 1.760 kg P 1.760 kg P 

Øvrige kilder - - 
Samlet belastning 19.360 kg/år 19.360 kg/år 
Husdyrbrugets del 
(6,11/19360)*100 for etape 2 

0,04 % 0,03 % 

Regnet som eksempel i MST’s elektroniske husdyrvejledning 
(http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Fosfor.ashx#Husdyrvejledning.Fosfor+-
+Vurdering_Konkret_vurdering_af_påvirkning_af_overfladevande_med_fosfor_5) 
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Det er antaget i forhold til nitratpåvirkningen af vandområder, at en påvirkning af nitrat 
ikke kan måles med de nuværende biologiske målemetoder, hvis påvirkningen er på un-
der 5 % af den samlede påvirkning. Hvis det antages, at grænsen for at der kan ses en 
påvirkning er den samme for fosfor som for nitrat, kan det for Gråstenvej 61 vurderes, at 
der ikke skal ske tiltag, der mindsker fosforudledningen til Lille Søgård Sø og Store Sø-
gård Sø, da Gråstenvej 61’s belastning vurderes at være mellem 0,81 % og 1,09 % af 
den samlede belastning. For Rudbøl Sø viser beregningen, at belastningen er væsentligt 
mindre grundet det store opland og at det er 0,04 % for etape 1 og 0,03 % for etape 2. 
 
Der er ingen arealer, som har forøget risiko for udvaskning af fosfor, idet ingen af ud-
bringningsarealerne er lavbundsarealer bestående af humusjord uden for okkerklasse I 
eller har terrænfald mod vandløb/sø. De fleste af arealerne er jf. ansøgningen drænede. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune finder ikke, at der i den konkrete sag, angående de ejede og forpag-
tede arealer beliggende i Aabenraa Kommune, er særlige forhold, som kan begrunde 
skærpede vilkår i forhold til udvaskning af fosfor til vandmiljøet.  
 
Natura 2000 vandområdet (Vadehavet) som arealerne afvander til, er udpeget som min-
dre sårbart overfor fosfor og afkaster således ikke fosforklasser i oplandet. 
 
Ingen af udbringningsarealerne har væsentligt terrænfald mod vandløb, hvor der kan 
være risiko for overfladeafstrømning, ingen arealer er vådbund eller lavbund eller afvan-
der til Natura 2000 vandområder, der er overbelastet med fosfor.  
 
Dermed vurderer Aabenraa Kommune, at arealerne, hvad angår fosfor, er robuste land-
brugsjorde, som på trods af at flere af arealerne er drænede ikke giver anledning til uac-
ceptabel risiko for fosforudledning til overfladevand. 
 
Flere arealer er drænede, men disse er ikke klassificeret som lavbundsjorde, hvor risiko-
en for udledning af fosfor til vandmiljøet er større. Aabenraa Kommune mener derfor, at 
et fosforoverskud på 15,3 kg/ha (etape 2) eller 17,0 kg/ha (etape 1) ikke vil give anled-
ning til en forskydning af ligevægten mellem bundet og opløst fosfor og koncentrationen 
af opløst fosfor i jordvæsken vil dermed ikke nå et så kritisk niveau, som vil kunne give 
anledning til udvaskning af fosfor til vandmiljøet, herunder især fosforfølsomme søer. 
 
Med hensyn til vandhullerne på udbringningsarealerne vurderes, at bræmmevilkårene i 
afsnittet om beskyttet natur er tilstrækkelige som beskyttelse mod næringsstoffer fra 
overfladevand. 
 
Samlet vurderes det, at udvidelsen af bedriften ikke vil påvirke overfladevande negativt 
med hensyn til fosfor, og der stilles ingen skærpende vilkår.  
 

8.5 Natura 2000 kystvandområder 
Redegørelse 
Bedriftens arealer ligger primært i oplandet til Bjerndrup Mølleå, som afvander til Vidåsy-
stemet, Rudbøl Sø og Vadehavet. I Vidåsystemet er Sønder Ådalen udpeget som Natura 
2000 område, der udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magi-
sterkogen og fuglebeskyttelsesområde F63 Sønder Ådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen 
og fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen samt Habitat- 
og Fuglebeskyttelsesområde F57 og H78 Vadehavet, samt Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
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det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen, Fuglebeskyttelsesområderne F63 Sønder Ådal, F60 Vidå, Tønder-
marsken og saltvandssøen, F57 Vadehavet og Ramsarområdet 27 indeholder følgende 
naturtyper og arter: 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• 3150 Næringsrig sø 
• 3260 Vandløb 
• 7230 Rigkær  

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Havlampret 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 4030 Heder 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

• 91E0 Elle og Askeskove 

 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 

• Havlampret 
• Bæklampret 
• Flodlampret 
• Stavsild 
• Laks 
• Snæbel 
• Marsvin 
• Odder 
• Gråsæl 
• Spættet sæl 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 

• Mosehornugle 
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• Rørdrum 
• Sortterne 
• Rørhøg 
• Hedehøg 
• Engsnarre 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

• Vandrefalk 

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

• Havørn 

• Blå kærhøg 

 

 

Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. 
F.eks. er snæbel i Vidåsystemet følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag.  
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og forslag til 
Natura 2000 plan). 
 
Rudbøl Sø er i udkast til Vandplan 4.1 klassificeret som ”stærkt modificeret vandområde 
med karakter af sø”. Vidåen der gennemløber Rudbøl Sø er ligeledes udpeget som stærkt 
modificeret vandområde. Rudbøl Sø er i udkast til vandplan 4.1 målsat med et godt øko-
logisk potentiale (svarende til god økologisk tilstand). Målsætningen er ikke opfyldt end-
nu, da tilstanden er vurderet til at være moderat. Tidsfristen for målopfyldelsen er ud-
skudt til efter 2015, da effektvurdering af allerede foretagne indgreb mangler. Der har 
været udført forskellige tiltag for at forbedre søens tilstand, men søen er endnu ikke i 
balance efter indgrebene. Tilstanden må dog ikke forringes. Det skal således sikres, at 
der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Basisanalysen for F63 Sønder Ådal siger, at vandkvaliteten i Sønderåen gennem de sene-
ste årtier er forbedret, og vandkvaliteten og næringsbelastning anses ikke for at være en 
trussel mod de fugle, der er på udpegningsgrundlaget (Forslag til Natura 2000-plan, 
Sønder Ådal, område nr. 101). 
 
Ifølge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvæl-
stofkoncentrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion 
af næringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i 
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål 
er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være 
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nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, natio-
nale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 
2 (s. 37 og 39)). 
 
Ifølge Naturstyrelsens hjemmeside (http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/), 
under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadehavet, beskrives de væsentligste trusler 
mod naturtyperne og arterne i området som værende bl.a. næringsstofbelastningen, in-
tensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
 
I udkast til vandplanen er tilstanden i Vadehavet angivet som ringe til dårlig, hvor Lister 
Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). 
For at opnå målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
 
Efter § 9, stk. 1, jf. stk. 3, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 
294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn-
dringer) skal der meddeles afslag på en ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter 
husdyrbruglovens §§ 10, 11, 12 eller 16, hvis skærpelsen af harmonikravene efter be-
kendtgørelsens bilag 3, afsnit D, ikke kan overholdes (det generelle beskyttelsesniveau 
for nitratudvaskning). 
 
Selv om kommunen konstaterer, at beskyttelsesniveauet for nitrat efter husdyrgodken-
delsesbekendtgørelsens bilag 3 er overholdt, skal det stadig overvejes, om det generelle 
beskyttelsesniveau er tilstrækkeligt. Der skal således ske en skærpelse af det generelle 
beskyttelsesniveau eller meddeles et afslag, hvis der vil være en virkning på miljøet, som 
ikke er i overensstemmelse med reglerne i habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer). 
 
Før der træffes afgørelse om tilladelse eller godkendelse efter husdyrlovens §§ 10, 11, 12 
eller 16 skal der således efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 6, foreta-
ges en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer 
og projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Denne 
vurdering skal fremgå af afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4. I bekræftende fald 
skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det på-
gældende område under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, jf. habitatbe-
kendtgørelsens § 7, stk. 2, og denne konsekvensvurdering skal ligeledes fremgå af afgø-
relsen, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4. Viser konsekvensvurderingen, at projektet vil 
skade området, må der ikke gives tilladelse eller godkendelse til det ansøgte, jf. habitat-
bekendtgørelsens § 7, stk. 2. 
 
Ved vurderingen efter habitatbekendtgørelsen skal kommunen bl.a. inddrage viden fra 
vand- og naturplanerne efter miljømålsloven (Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. septem-
ber 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesom-
råder med senere ændringer). 
 
Jf. Miljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2010 (MKN-130-00166) er det praksis, at 
der ved vurderingen af, om udvaskningen af kvælstof fra en bedrift vil skade et Natura 
2000-område, der er recipient for udvasket kvælstof fra bedriftens arealer, skal tages 
udgangspunkt i de retningslinjer, der findes i Miljøstyrelsens digitale vejledning om god-
kendelse af husdyrbrug samt fortegnelsen over oplysninger fra Det Centrale Husdyr-
brugsregister (CHR) om antallet af husdyr fordelt på de kystvandoplande, der anvendes i 
vandplanlægningen. 
 
Efter vejledningen er det et kriterium (afskæringskriterium pkt. 1), at dyreholdet (antal-
let af DE) i et aktuelt opland ikke har været stigende siden 1. januar 2007. Et yderligere 
kriterium (afskæringskriterium pkt. 2A og 2B) er, at kvælstofudvaskningen fra den an-
søgte bedrift ikke må udgøre 5 % eller mere af den samlede kvælstofudvaskning til det 
aktuelle område, dog 1 % eller mere af den samlede kvælstofudvaskning, hvis udvask-
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ningen sker til et vandområde, der er karakteriseret som et lukket bassin og/eller er me-
get lidt eutrofieret. Selv om vejledningens kriterier ikke er overholdt, kan der dog efter 
omstændighederne meddeles godkendelse med skærpede vilkår, jf. Natur- og Miljøkla-
genævnets afgørelse af 24. november 2011 (NMK-133-00068). 
 
Alle bedriftens udbringningsarealer afvander til det internationale naturbeskyttelsesom-
råde nr. 089 Vadehavet, der således modtager udvaskede næringsstoffer fra arealerne. 
Afvandingen sker via deloplandet Lister Dyb, som udgør en del af hovedvandopland Va-
dehavet. 
 
Ifølge Miljøministeriets udkast til vandplan for hovedvandopland Vadehavet er miljø-
målslovens miljømål "god tilstand" - bl.a. på grund af udvaskningen af kvælstof fra land-
brug i oplandet - ikke opfyldt i området. Aabenraa Kommune finder derfor, at enhver 
yderligere tilførsel af næringsstof vil forringe mulighederne for at opnå denne målsætning 
(Effekten af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde. Faglig rapport fra DMU nr. 
787,2010) og bidrage til, at den kumulative påvirkning øges i negativ retning. 
 
Kommunen har derfor foretaget en vurdering af den mulige påvirkning af Lister Dyb, der 
stammer fra kvælstofudvaskning, efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens digitale vejled-
ning om miljøgodkendelse af husdyrbrug i overensstemmelse med Natur- og Miljøklage-
nævnets praksis. 
 
Kommunen har således taget stilling til, om udvaskningen af kvælstof fra udbringnings-
arealerne - set i sammenhæng med andre kilder til kvælstofudledning i oplandet - forrin-
ger tilstanden i vandområdet. Dette kan som udgangspunkt være tilfældet, hvis udviklin-
gen i dyreholdet i oplandet har været stigende siden 2007. Kommunen har ved vurderin-
gen af udviklingen i dyreholdet anvendt Miljøstyrelsens oversigt over udviklingen i hus-
dyrholdet 2007-2011 (http://www.jordbrugsanalyser.dk/webgis/kort.htm). Denne er of-
fentliggjort i Miljøstyrelsens Nyhedsbrev nr. 23 af 10. februar 2012. 
 
Det fremgår af Miljøstyrelsens oversigt, at dyreholdet i oplandet til Lister Dyb er steget 
(fra 2007-2012 er stigningen på 3 %, og den lineære regression er signifikant), hvorfor 
det i henhold til vejledningen må lægges til grund, at udvaskningen af kvælstof fra ud-
bringningsarealerne - set i sammenhæng med andre kilder til kvælstofudledning i oplan-
det, dvs. kumulativt - risikerer at forringe tilstanden i det internationale naturbeskyttel-
sesområde Lister Dyb (Vadehavet). 
 
Det følger af Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at det ansøgte projekt herefter kun 
kan godkendes, hvis kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne reduceres til et 
niveau svarende til planteavl, dvs. at udvaskningen af kvælstof fra rodzonen nedbringes 
til et niveau, der svarer til en arealdrift med brug af handelsgødning og et plantesædskif-
te med 10 % efterafgrøder. 
 
Aabenraa Kommune har fra ansøger modtaget beregninger, der viser, at udvaskningen 
fra Gråstenvej 61 i det ansøgte projekt ved brug af 5,5 % ekstra efterafgrøder i etape 1 
og 4,25 % ekstra efterafgrøder i etape 2 ikke vil overstige den udvaskning, der ville væ-
re, hvis Gråstenvej 61 blev drevet som et planteavlsbrug, uden brug af husdyrgødning. 
Kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne er således på (eller lavere end) et ni-
veau svarende til planteavl.  
 
Kommunen finder herefter, at kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne i det an-
søgte projekt, ved brug af virkemidler, ikke vil modvirke opfyldelsen af bevaringsmål-
sætningen for Lister Dyb, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2. 
 
Aabenraa Kommune har herudover beregnet udvaskningen af kvælstof fra Gråstenvej 
61’s udbringningsarealer og sammenlignet med den samlede udvaskning fra det dyrkede 
areal i oplandet til Lister Dyb. Beregningsresultatet fremgår af tabellen nedenfor. 
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Tabel 47: Beregning af kvælstofudvaskning til Lister Dyb. 
 Generel udvaskning 

Opland til Lister Dyb  162.423 ha 
Dyrket areal i oplandet til Lister Dyb  130.052 ha 

Reduktionspotentiale (jf. nitratklassekortlægning)  76-100 %  
(middel 87,5 %) 

Standardudvaskning fra rodzonen*  74,2 kg N/ha/år 
Udvaskning fra dyrkede arealer i oplandet til Lister Dyb 
(74,2*0,125*130.052) 

 1.206.232 kg/år 

Udvaskning fra udyrkede arealer i oplandet til Lister Dyb 
(10*0,125*32.371) 

 
40.464 kg/år 

Udvaskning i opland  1.246.696 kg/år 
Udvaskning fra det ansøgte husdyrbrug 

 Etape 1 Etape 2 
Reduktion  87,5 % 87,5 % 
Udbringningsarealer, der afvander til Lister Dyb 101,11 ha 99,86 ha 

Planteavlsniveau, kg N/ha/år  54,7 54,7 

Udvaskning fra rodzonen (ansøgt), husdyrgødning, kg N/ha/år 54,7 54,7 

Udvaskning fra rodzonen i forhold til planteavlsbrug (bidrag 
fra husdyrbruget) kg N/ha/år** 

0,0 0,0 

Samlede påvirkning af Lister Dyb  
Etape 1: (0,125*101,11*0,0) - Etape 2: (0,125*99,86*0,) 0 kg N/år 0 kg N/år 

Ansøgt kvælstofbidrag af samlede kvælstofbidrag til Lister 
Dyb 

0 % 0 % 
*Standardudvaskning er 78 kg N/ha/år for sandjord og 47 kg N/ha/år for lerjord. Fordelingen mellem sand- og 
lerjorde er ca. 88/12 i dette opland. Standardudvaskningen fra udyrkede arealer er sat til 10 kg N/ha/år. 
**Udvaskningen fra 1,4 DE/ha er beregnet til 54,7 kg N/ha/år for et planteavlsbrug med 10 % efterafgrøder. 
Der er ansøgt med en udvaskning svarende til 54,7 kg N/ha/år (etape 1) og 54,7 kg N/ha/år (etape 2), hvilket 
betyder, at udvaskningen for det ansøgte er lavere end for et tilsvarende planteavlsbrug. 
 
Det fremgår af beregningerne i tabellen ovenfor, at det ansøgte husdyrbrug vil have et 
lavere kvælstofbidrag til Vadehavet end et planteavlsbrug, hvorfor det ansøgte ikke i sig 
selv har en skadevirkning på det aktuelle Natura 2000 vandområde. I henhold til Miljø-
styrelsens afskæringskriterier, som siger, at husdyrbruget ikke må bidrage med over 5 % 
af den samlede nitratudvaskning til Lister Dyb, vurderer Aabenraa Kommune, at det an-
søgte ikke i sig selv har en skadevirkning på det aktuelle Natura 2000 område. 
 
Vurdering 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. Lister Dyb er karakteriseret 
som et sårbart vandområde og er omfattet af afskæringskriteriet pkt. 1 og 2A, dvs. at en 
skadesvirkning på vandområdet ifølge den elektroniske vejledning kan udelukkes hvis 
antallet af dyreenheder jf. CHR i oplandet ikke er steget siden 2007, og hvis projektet i 
sig selv udgør mindre end 5 % af den samlede udledning af kvælstof til vandområdet.   
 
Det vurderes derfor samlet for nitrat og fosfor, 

• at husdyrbruget ikke i sig selv påvirker Vadehavet med 5 % eller mere af den 
samlede N-udvaskning,  

• at husdyrbruget ikke i sig selv påvirker Rudbøl Sø eller Vadehavet med 5 % eller 
mere af den samlede P-udvaskning (vurderes med baggrund i beregningerne hhv. 
i afsnit 8.5 samt dette afsnit) 

• at husdyrbruget har indarbejdet virkemidler (5,5 % ekstra efterafgrøder i etape 1, 
4,25 % ekstra efterafgrøder i etape 2 samt ændret sædskifte) til at nedbringe ni-
tratudvaskningen til minimum et niveau svarende til et planteavlsbrug,  

• og at husdyrbruget derfor i kumulation med andre husdyrbrug ikke medfører en 
stigning i nitratudvaskningen.  

 
Der stilles vilkår til de virkemidler, der er benyttet til at nedbringe N-udvaskningen til 
planteavlsniveau (efterafgrøder og ændret sædskifte).  
Bedriften vurderes dermed på baggrund af ovenstående hverken i sig selv eller i kumula-
tion med andre projekter at kunne påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt. 
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8.6 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav 
(bilag IV) 

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de arter, hvor projektområdet ligger inden for 
eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer inden for 
de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig rapport 
fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databaserne 
ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelsesområ-
de. 
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og skovbe-
voksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten forekom-
mer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning 
af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levesteder-
ne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Kommunen 
vurderer at en gødningsfri bræmme vil yde vandhul 1 og vandhul 2 beskyttelse mod næ-
ringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne skjul i den tid yngelen for-
lader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af projektet ikke vil forværre 
livsbetingelserne. Det skal bemærkes, at anlæggelse af bræmmer samt oprensning (op-
rensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Løvfrøen yngler i 
mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lavvandede tidvise 
vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngletiden opholder løv-
frøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde, men det kan 
ikke udelukkes at løvfrøen findes i området, da den er registreret få km øst for Gråsten-
vej 61. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
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Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, dog er den fåtallig i Jylland vest for israndslinien. Den yngler i solåbne vand-
huller med rent vand, men kan uden for yngletiden opholde sig i dybere vandhuller og 
vandhuller med forurenet vand. På land kan den findes nær vandhuller under væltede 
træer o.l. På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i 
projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens 
æg og yngel. Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se oven-
for), at gennemførelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det 
skal bemærkes, at anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil 
forbedre livsbetingelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmu-
sens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugt-
sætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Has-
selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er den kun 
registreret en bestand i Søgård Skov. Det kan dog ikke helt udelukkes at projektområdet 
omfatter hasselmusens udbredelsesområde, idet der er forholdsvis kort afstand til dens 
registrerede udbredelsesområde (Faglig rapport fra DMU nr.635, 2007). 
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekomme arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, Bjergsalamander og skrubtudse, der 
ikke er opført på Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse 
arter gælder de samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rød-
listen er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare 
eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark 
jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, 
løgfrø, grøn frø, skruptudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 
1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, 
der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
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Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene overholdes, at driften af area-
lerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på 
vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder 
eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne 
være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse 
med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller rødliste-
de arter. 
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9 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet1, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) og fastsættelse af emissi-
onsgrænseværdier for så vidt angår ammoniakemission fra det samlede anlæg 
og fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produceret på anlægget  
 
Sammenfatning 
Miljøstyrelsen har i maj 2011 udgivet: Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til husdyrbrug med konventionelt 
hold af søer med pattegrise til fravænning samt konventionel produktion af smågrise og 
slagtesvin omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12. 
 
Det fremgår heraf, at den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik 
på fastsættelse af emissionsgrænseværdier for det samlede anlæg. Ansøger og godken-
delsesmyndighed skal inddrage relevante teknikker og teknologier inden for følgende led 
i produktionskæden: fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separe-
ring af gylle, biologisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning. 
 
Hvis den faktiske ammoniakemission fra anlægget (det ansøgte projekt) ikke overskrider 
den vejledende emissionsgrænseværdi fastsat for det samlede anlæg, så overholder pro-
jektet husdyrbruglovens krav om, at husdyrbruget skal begrænse ammoniakemissionen 
mest muligt ved anvendelse af BAT. 
 
Ansøger har metodefrihed til selv at bestemme kombinationen af forskellige teknikker og 
teknologier inden for fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separe-
ring af gylle, biologisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning, samt 
hvor på anlægget og til hvilke dyretyper teknikkerne og teknologierne ønskes anvendt. 
  

                                                 
1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
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Miljøstyrelsens ”Introduktion til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænse-
værdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for 
husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12” fra 2010 
 
Den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik på fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier. Ansøger og godkendelsesmyndigheden skal inddrage relevante 
teknikker og teknologier inden for følgende led i produktionskæden: 
 
Anlæg 

• Fodring 
• Staldindretning, herunder svovlsyrebehandling af gylle samt biologisk og kemisk 

luftrensning 
• Opbevaring af husdyrgødning 

 
Udbringningsarealer 

• Udbringning af husdyrgødning 
 
Miljøstyrelsen finder, at en kombination af teknologier og teknikker tilsammen kan udgø-
re den bedste tilgængelige teknik (BAT). Selvom alle led i produktionskæden skal inddra-
ges i vurderingen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) er det vigtigt at understrege, 
at det efter IPPC-direktivet ikke er noget krav om, at den bedste tilgængelige teknik 
(BAT) for husdyrbrug skal bestå af teknikker og teknologier inden for alle led i produkti-
onskæden. 
 
Miljøstyrelsen udleder af IPPC-direktivets artikel 8, at den kompetente myndighed med-
deler en godkendelse for anlægget indeholdende vilkår, der sikrer, at anlægget opfylder 
kravene i IPPC-direktivet. Når dette sammenholdes med den kendsgerning, at den bed-
ste tilgængelige teknik (BAT) ikke skal fastlægges for hvert enkelt led i produktionskæ-
den, men som en kombination af teknikker og teknologier, finder Miljøstyrelsen, at emis-
sionsgrænseværdier for de relevante forurenende stoffer efter IPPC-direktivet skal fast-
sættes for anlægget som sådan. 
 
Miljøstyrelsen finder endvidere, at det er hensigtsmæssigt, at emissionsgrænseværdier 
på baggrund af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for det enkelte forurenende stof 
fastsættes for:  

• Husdyrbrugets anlæg (på baggrund af en vurdering af teknikker og teknologier 
indenfor fodring, staldindretning samt opbevaring/behandling af husdyrgødning)  

• Husdyrbrugets udbringningsarealer (på baggrund af en vurdering af teknikker og 
teknologier indenfor udbringning af husdyrgødning) 

Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at så længe ansøger samlet set overholder den eller 
de af godkendelsesmyndigheden fastsatte emissionsgrænseværdi(er), har ansøgeren ret 
til selv at bestemme: 

• Hvilke teknikker og teknologier som er mest hensigtsmæssige for ansøger at an-
vende i driften af husdyrbruget  

• Hvor på anlægget – både nyetablerede og eksisterende dele af anlægget - ansø-
ger ønsker at anvende teknikker og teknologier til opfyldelse af emissionsgrænse-
værdier. 

  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne. Nødvendige vilkår 
er stillet i afsnit 2. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, samt i hvilke afsnit redegørelse og vurdering er foretaget. 
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Tabel 48: Oversigt over BAT 

BAT områder Afsnit med redegørelse, vurdering  

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.2 og 5.5 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1+6.2+6.5 

Affald Afsnit 5.7 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser Afsnit 5.9 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning Afsnit 6.2 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.3 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8.2+8.3 

Fosforoverskud og udledning af fosfor Afsnit 8.4 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Der føres journal over udbringning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i 
form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæ-
sons gødskning. 
 
Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men elforbruget 
fjernaflæses og opgøres månedligt. 
 
Der er udarbejdet en beredskabsplan, hvor forholdsregler i forbindelse med uheld med 
gylle og kemikalier samt ved brand mv. er beskrevet. 
 
Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparation og vedligeholdelse af anlægget. 
Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene. Der er serviceaftale på pt. 
12 pulverslukkere á 6 kg hos Dansk Brandteknik og serviceaftale pt. med Mortalin om 
flue- og rottebekæmpelse. 
 
Der foreligger ikke egentlige uddannelses- og træningsprogrammer, men de ansatte sen-
des i arbejdstiden på relevante kurser, når der er behov, alt efter hvilke typer arbejdsop-
gaver, de skal udføre. 
 
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. Der er rodemateriale 
ved søerne. 
 
Hvis en so ser ud til at udvikle tendens til skuldersår, lægges der en gummimåtte ind i 
stien. 
  
Herudover vaskes farestaldene rutinemæssigt efter hvert hold. Løbe-
/drægtighedsstaldene vaskes en gang årligt – primært i varme perioder, så dyrene ikke 
bliver kolde, da staldene aldrig er helt tomme. I kolde perioder er luftfugtigheden så høj, 
at vandet ikke kan bortventileres hurtigt nok. 
 
Gyllen udbringes af maskinstation, og gyllen udbringes ikke på søndage og helligdage, og 
der køres aldrig op til beboelsesejendomme på lørdage. Gyllen udbringes med slæbe-
slanger. 
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Gyllen udsluses som hovedregel fra mandag til torsdag hver uge eller efter behov. Gyllen 
udsluses ikke på fredage, lørdage samt søn- og helligdage. I staldene 1, 2, 5 og 6 er der 
linespil, der kører dagligt. 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen systematisk er sket en gennemgang 
af, om de teknologier, der er valgt indenfor de enkelte områder, lever op til niveauet for 
BAT, og at bedriften anvender den bedste tilgængelige teknik.  
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10 Alternative muligheder og 0-alternativet 
 
0-alternativet 
0-alternativet vil være, at den tidligere godkendte produktion vil forsætte. Der vil ikke 
blive investeret i anlægget, hvilket vil medfører en gradvis nedslidning.  
 
Andre alternativer 
Bedriftens arealer ligger ikke alle i direkte tilknytning til de eksisterende arealer. De eje-
de arealer, hvor det vil være muligt at bygge, ligger så tæt på nabobeboelse, at ansøger 
ikke ønsker eller har mulighed for at udvide på disse. 
 
Ansøger har prøvet at tænke harmoni ind i udvidelsen, og derfor er der udarbejdet en 
aftale med ejeren af jordstykket øst for de eksisterende ejendomme, om en jordforde-
ling. Det betyder, at der vil blive bygget mod øst, væk fra anden beboelse. Andre alter-
nativer er ikke overvejet.  
 
For at kunne opretholde en arbejdsplads ønskes udvidelsen. Herved kan der skabes en 
rationel driftsenhed i nye bygninger og med nye miljøteknikker til reduktion af miljøpå-
virkningerne. Virksomheden får flere ansatte, hvilket kan være med til at kunne tiltrække 
den nødvendige arbejdskraft, og sikre mulighed for afløsning i ferier, weekends samt 
under sygdom og kurser. Derudover er det vigtigt, at der altid er et godt fagligt miljø, 
hvor arbejdsopgaverne kan blive drøftet og løst i fællesskab. 
 
Vurdering 
Kommunen er enig med ansøger i, at ejendommens udvidelser visuelt og genemæssigt 
er fornuftigt placeret med den ansøgte tilknytning til den eksisterende bygningsmasse og 
i afstand fra omboende. Indretningen af husdyrbruget opretholdes kompakt, således at 
udstrækningen i landskabet begrænses.  
 
Hvis ikke der meddeles godkendelse til den ansøgte produktion, vil miljøpåvirkningen 
omkring ejendommen antagelig forblive uændret i en periode. Det er dog sandsynligt, at 
0-alternativet ikke vil få væsentlig betydning for den samlede husdyrproduktion i et stør-
re område, og at udbringningsarealerne vil blive forsøgt anvendt til udbringning fra andre 
husdyrbrug. Hvorvidt en sådan alternativ udnyttelse af områdets landbrugsmæssige pro-
duktionspotentiale vil indebære en større eller mindre miljøpåvirkning end det ansøgte, 
afhænger af de konkrete omstændigheder hvorunder potentialet realiseres. Kommunen 
finder ikke, at der er grundlag for at antage, at 0-alternativet vil indebære en væsentlig 
afvigende, generel miljøpåvirkning. 
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11 Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
I forbindelse med ophør af husdyrproduktion, vil der enten ske det, at ejendommen 
overdrages med alt indhold til en anden husdyrproducent – eller også vil anlægget blive 
tømt for dyr, gødning, foder mv. Rester af kemikalier, olie, medicin, kanyler samt andet 
affald vil blive bortskaffet iht. kommunens affaldsregulativ. Gældende love og regler vil 
blive overholdt. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare 
og til at sikre at ejendommen ikke vil blive et tilholdssted for skadedyr. Endvidere vurde-
res det, at disse tiltag vil sikre, at ejendommen ikke kommer til at fremstå som et øde og 
forladt element i landskabet. 
 
Der stilles vilkår om, at Aabenraa Kommune ved ophør af virksomheden skal kontaktes 
med henblik på vejledning og evt. krav om en miljømæssig forsvarlig afvikling af virk-
somheden. 
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12 Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der udarbejdes forskellige skriftlige opgørelser som led i egenkontrollen. Der føres log-
bøger over flydelag på gyllebeholderne. Der udarbejdes gødningsregnskab. Der føres 
driftsjournal i form af produktionsstyring med oplysninger og dokumentation af antal dyr 
flyttet til og fra ejendommen, antal dyr bortskaffet til destruktion samt antal og vægt af 
dyr sendt til slagteri. Produktionsstyringen med tilhørende bilag føres løbende. 
 
Der er indgået en aftale med en dyrlæge om 12 årlige besøg, og der udarbejdes medicin-
regnskab. 
 
I løbet af dagen holdes anlægget under opsyn, og hver dag tages en inspektionsrunde på 
ejendommen for at tjekke, om anlæggene kører, som de skal. 
 
Herudover er der en række andre faste procedurer, som det dog ikke ønskes, at der skal 
føres journaler over: 

• Der vaskes stalde inklusiv ventilatorer efter hvert hold i farestaldene.  
• Ved overpumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder tjekkes først, om der 

er plads i gyllebeholderen. 
• Evt. spild ved fodersiloer samles op og bortskaffes. 

 
Gyllen udsluses til forbeholderne ved træk og slip eller linespilssystemer. Fra forbehol-
derne pumpes gyllen videre til gyllebeholderne. 
 
Der er desuden alarmer i forbindelse med strømsvigt, hvor ventilationsanlæg ikke længe-
re fungerer.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at egenkontrol og dokumentation er dækkende set i for-
hold til de særlige vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen. 
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13 Klagevejledning 
Miljøgodkendelsen er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af 
lovens § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender 
umiddelbart efter klagefristens udløb en eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 12. november 2013 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag 
den 10. december 2013 og inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for 
klagefristens udløb. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der ind-
betales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for 
privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisatio-
ner og offentlige myndigheder. 
Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
klagen fra Aabenraa Kommune. Opkrævningen skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklage-
nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klagen får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre Natur- 
og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevæ-

gelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87 

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
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Parter og klageberettigede ifølge Forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Orientering om udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget ”Spanggaard”, Gråstenvej 
61, 6200 Aabenraa til kommentering i 6 uger og miljøgodkendelsen er blevet sendt enten 
pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående. 
 

• Ansøger, alm.post, Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa 
• Gråstenvej 54, 6200 Aabenraa 
• Gråstenvej 60, 6200 Aabenraa 
• Hellinghøjvej 5, 6200 Aabenraa 
• Kværsballe 2, 6300 Gråsten, vedrørende Kværballe 2 og 4, 6300 Gråsten 
• Tornhøjvej 24 B, 6200 Aabenraa 
• Landbosyd, bbp@landbosyd.dk 
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 
Orientering om udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget ”Spanggaard”, Gråstenvej 
61, 6200 Aabenraa til kommentering i 6 uger er endvidere blevet sendt pr. brev til ne-
denstående naboer og andre berørte, der enten er lejere eller ejere af ejendomme belig-
gende inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission. Ejendommenes pla-
cering fremgår af bilag 2. 
 

• Gråstenvej 55, 6200 Aabenraa 
• Gråstenvej 56, 6200 Aabenraa 
• Gråstenvej 62, 6200 Aabenraa 
• Gråstenvej 64, 6200 Aabenraa 
• Hellinghøjvej 1, 6200 Aabenraa 
• Hellinghøjvej 3, 6200 Aabenraa 
• Hellinghøjvej 4, 6200 Aabenraa 
• Hellinghøjvej 6, 6200 Aabenraa 
• Tornhøjvej 4, 6200 Aabenraa 
• Felstedvej 37, 6300 Gråsten 
• Felstedvej 39, 6300 Gråsten, vedrørende Felstedvej 39 og 42, 6300 Gråsten 
• Kværsballe 6, 6300 Gråsten 
• Kværsballe 8, 6300 gråsten 
• Kværsløkke 5, 6300 Gråsten 
• Kværsløkke 7, 6300 Gråsten 
• Kværsløkke 26, 6300 Gråsten 

 
Sønderborg Kommune har fået orientering om udkast til miljøgodkendelse af ”Spang-
gaard”, Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa og miljøgodkendelsen til orientering.  
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14 Bilag 
1. Ansøgning, § 12, stk. 2 

1.1. Ansøgers oplysningsskema 
1.2. Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk 

1.2.1 Ansøgningsskema nr. 37441 (etape 1, version 6) 
1.2.2 Ansøgningsskema nr. 41369 (etape 2, version 6) 
1.2.3 Ansøgningsskema nr. 25367 (planteavlsberegning, version 3) 

1.3. Bygninger – situationsplan etape 1 og etape 2 
1.4. Bygninger – Afstandskrav 
1.5. Ventilation 
1.6. Afløbsplan (gyllerør, forbeholdere, pumper, pejlebrønde, omfangsdræn) 
1.7. Fodersiloer mv. 
1.8. Affaldshåndtering 
1.9. Vand (drikkevandsboringer, markboringer, hydranter) 
1.10. Intern transport 
1.11. Ind- og udlevering af dyr 
1.12. Udbringningsarealer 
1.13. Transportruter til udbringningsarealer 
1.14. Beredskabsplan  
1.15. Fuldmagt 
1.16. BAT-beregninger. Ammoniakberegninger fra eksisterende og nye staldafsnit  

        og fra det samlede anlæg 
1.17. BAT-beregninger. Fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning  

produceret på anlægget  
 
2. Konsekvensområde lugt 
 
3. Sønderborg Kommunes svar 
 
 










































































































































































































































































































